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Περιεχόμενα

σελ.1,8-11/2022 28/04NEXT DEAL1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
σελ.1/2022 26/04ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ2. Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ STANDARD POOR'S ΚΑΙ Η ΝΕΑ...
σελ.22/2022 24/04ΜΠΑΜ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ3. CVC CAPITAL ΜΕ 1,5 ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
σελ.1,3/2022 23/04ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ4. ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ...
σελ.45/2022 22/04ΑΞΙΑ5. ΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΔΕΙΠΝΑ ΣΕ ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΚΑΙ ΣΟΧΟ ΚΑΙ ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΣΤΗΝ 5Η...
σελ.1,3/2022 22/04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_MONEYPRO6. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 7 ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
σελ.23/2022 19/04POLITICAL7. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
σελ.33/2022 19/04ΤΑ ΝΕΑ8. ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
σελ.57/2022 01/03BUSINESS FILE9. 23RD ANNUAL CAPITAL LINK INVESTA IN GREECE FORUM...
σελ.15/2022 17/04ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ10. ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ
σελ.17/2022 18/04Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ11. ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΝΕΟ 5ΕΤΕΣ...
σελ.10/2022 17/04ΜΠΑΜ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ12. ΣΥΝΕΔΡΙΑ TOY PR ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ
σελ.1,11/2022 17/04ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ13. ΝΕΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Ο ΟΔΔΗΧ
σελ.42/2022 17/04ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ14. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
σελ.22/2022 17/04ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ15. 300 ΝΟΜΟΙ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ
σελ.5/2022 17/04REAL NEWS_REAL MONEY16. ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
σελ.25/2022 17/04REAL NEWS17. TOYΣ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ
σελ.36/2022 16/04ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ18. ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΜΠΟΥΡΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
σελ.1,21/2022 16/04ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ19. ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΘΕ ΔΥΟ...
σελ.16/2022 16/04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_MONEYPRO20. MARINA TOWER ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ DEAL ΤΗΣ LAMDA...
σελ.28/2022 16/04ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ21. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΩΝΙΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΑΝ
σελ.6/2022 16/04ΚΕΦΑΛΑΙΟ22. ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ...
σελ.1,24,25/2022 16/04ΚΕΦΑΛΑΙΟ23. ΣΤΟ ΡΑΝΤΑΡ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
σελ.24/2022 15/04DEAL NEWS24. ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΙΣ...
σελ.1,14/2022 16/0460+ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ25. ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ...
σελ.13/2022 15/04DEAL NEWS26. Η ΑΑΔΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ...
σελ.35/2022 15/04ΤΑ ΝΕΑ27. ΗΠΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
σελ.1,10/2022 15/04ΜΕΤΟΧΟΣ28. ΕΚΗΒΟΛΟΣ
σελ.25/2022 14/04POLITICAL29. ΧΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ...
σελ.8/2022 14/04ΕΣΤΙΑ30. ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
σελ.7/2022 14/04POLITICAL31. Η ΤΕΤΡΑΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
σελ.1,23/2022 14/04POLITICAL32. ΑΠΟΒΑΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
σελ.16/2022 14/04ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ33. ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ...
σελ.1,2/2022 13/04ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ34. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ...
σελ.1,3/2022 13/04ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ35. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
σελ.1/2022 13/04ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ36. ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
σελ.6/2022 13/04BNB DAILY37. ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
σελ.4/2022 13/04FNB DAILY38. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
σελ.8/2022 13/04STAR PRESS39. ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
σελ.8/2022 13/04STAR PRESS40. ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗ
σελ.23/2022 13/04POLITICAL41. ΑΔ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
σελ.1,3/2022 13/04ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ42. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 2,5 ΔΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Ο ΟΔΔΗΧ
σελ.7/2022 13/04KONTRA NEWS43. ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ ΦΟΡΟΥ



σελ.23/2022 12/04POLITICAL44. Ο ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
σελ.24/2022 12/04ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ45. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2%-2,3 % ΤΟΥ...
σελ.6/2022 12/04ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ46. ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ FAST TRACK ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ
σελ.16/2022 12/04ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ47. ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
σελ.1,5/2022 12/04ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ48. ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
σελ.46/2022 11/04ΤΑ ΝΕΑ49. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
σελ.1,4/2022 11/04ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ50. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΙ ΡΩΤΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΤΑ...
σελ.1,5/2022 11/04ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ51. ΤΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
σελ.4/2022 11/04ΜΑΚΕΛΕΙΟ52. ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΙΚΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ...
σελ.12/2022 11/04ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ53. ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΗΣ WALL STREET ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ Ο ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
σελ.57/2022 10/04ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ54. 23RD ANNUAL CAPITAL LINK INVEST IN GREECE...
σελ.35/2022 09/04ΤΑ ΝΕΑ55. 23 ANNUAL CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
σελ.3/2022 09/04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_MONEYPRO56. MONOPOLY
σελ.1,8/2022 08/04DEAL NEWS57. Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
σελ.21/2022 03/04ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ58. 23TH ANNUAL CAPITAL LIK INVEST IN GREECE...
σελ.15/2022 03/04REAL NEWS_REAL MONEY59. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
σελ.31/2022 02/04ΤΑ ΝΕΑ60. ANNUAL CAPITAL LINK INVEST IN GREECE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Μέσο: . . . . . . . . .NEXT DEAL
Ημ. Έκδοσης: . . .28/04/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/05/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΕΦΟΔΙΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ

Εθνική Ασφαλιστική

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής
κ Σταύρος Κωνσταντάς

Του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΟΡΓΟΥ

OAnpiAios

ήταν αναμφισβήτητα ο privas ins EGviktis Α

σφαλιστικήε καθώε από την 1 η Απριλίου η εταιρεία αρχίζει
να γράφει Tis πρώτεε γραμμέε μιαε véas σεΑίδαε στην

ιστορία ms με όπλο την πλούσια ιστορία ms με νέο μέτοχο το
fund CVC αλλά τον ίδιο άνθρωπο στο πηδάλιο τον Σταύρο Κων
σταντά cos διευθύνοντα σύμβουλο ο onoios έφερε με σιγουριά
το σκαρί στο νέο λιμάνι-αφετηρία pias véas εποχήε

Η μεταβίβαση ins EBviKns Ασφαλιστικήε στο fund CVC συνιστά

μια σημαντική αλλαγή για το σύνολο ins ελληνικήε ασφαλι

Συνέχεια στις σελίδες θ 1 1

Ο κ/Αλεξ Φωτακίδης Partner and Head of
Greece CVC Capital Partners



1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
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e^Ma ι Ncgctdeal

Συνέχεια απο τη σελίδα 1

aiiKns ayopas καθώ5 για πρώτη φορά

στην ιστορία ms évas τόσοε μεγά
rlos επενδυτικόε οργανισμόε με αυτά
τα χαρακτηριστικά αναλαμβάνει τον

έλεγχο iias πολύ μεγάληε ελληνική5
ασφαλιστικήΞ εταιρεία5 σε στρατηγική

συνεργασία με μία πολύ μεγάλη
τράπεζα

0 véos μέτοχοε δεν είναι ασφαλιστική

εταιρεία όπωε συνέβη σε πολ
λέ5 εξαγορέε ασφαλιστικών εταιρειών

στο παρελθόν αλλά και πολύ πρόσφατα

Generali-AXA NN-Metlife
αλλά επενδυτικό fund που αναζητεί
υπεραξίεε σε πολλούε τομείε ms οι

κονομίαε και επιχειρηματικότηταε
Η CVC ιδρύθηκε το 1981 και θεωρείται

από τα σημαντικότερα διεθνή

private equity S credit funds με
105,1 δισ δολάρια κεφάλαια υπό διαχείριση

1 60,3 δισ δολάρια δεσμευμένων

npos επένδυση κεφαλαίων
commitments και ένα παγκόσμιο
δίκτυο 23 τοπικών γραφείων 15

στην Ευρώπη και στην Αμερική και 8

στην περιοχή ms Aoias Ειρηνικού
Στη χώρα μα5 με επικεφαλή5 τον

Άλεξ Φωτακίδη έχει επενδύσει ό

noas δήλωσε ο iôios περισσότερα από

1 5 6ισ ευρώ μετοχικού κεφαλαίου
τα τελευταία πέντε χρόνια για να

στηρίξουμε κορυφαίεε ελληνικέ5 επιχειρήσει

όπωε η Hellenic
Healthcare Group η Skroutz η D

Marin η Vivartia η Δωδώνη η Εθνική

Ασφαλιστική και η ΔΕΗ

Εθνική Ασφαλιστική
Νέα εποχή

0 Alex ΦωτακίδηΞ έδωσε το στίγμα

ins πολιτικήε του μιλώνταε σε
εκδήλωση ms Capital Link στη Νέα

Υόρκη όπου υπήρξε το τιμώμενο
πρόσωπο Όπω5 είπε μεταξύ άλλων

είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε
να επενδύσουμε περισσότερα από 1 5

δισ ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα
τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε

κορυφαίεΞ ελληνικέΞ επιχειρήσει

ôncos η Hellenic Healthcare

Group η Skroutz η D-Marin η

Vivartia η Δωδώνη η Εθνική Ασφαλιστική

και η ΔΕΗ Οι συγκεκριμένε5
εταιρείεε είναι ôr\es σπουδαίεΞ επιχειρήσει

και χαρακτηρίζονται από

tous εξαιρετικού5 διευθυντέΞ tous
Πρόσθεσε επίσηε ότι έχουμε μακροπρόθεσμη

δέσμευση να επενδύσουμε
στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε

θετικό ρόλο güs υπεύ
0UVOS επενδυτή5 υποστηρίζοντα5
κορυφαίεΞ εταιρείεΞ και Tis ομάδεε
διαχείρισήΞ tous για να προσφέρουν
φιλόδοξα σχέδια

Η νέα ιστορία ms Εθνικήε Ασφαλι
στικήε ξεκίνησε aus 31 Μαρτίου
2022 ημέρα που η Εθνική Τράπεζα
ολοκλήρωσε την υποχρέωση αποε

névôuons μεταβιβάζονταΞτο 90,01
του μετοχικού κεφαλαίου ms εται
ρείαε στο CVC Capital Partners Fund
VII CVC Η συναλλαγή συμπεριέλαβε

την πώληση και μεταβίβαση του
συνόλου των μετοχών ms Εταιρίαε
από την ETE στη νεοσύστατη θυγατρική

ms CVC Ethniki Holdings S.à.r.l
και την αγορά από την ETE ποσοστού
9,99 στο μετοχικό κεφάλαιο ms
Ethniki Holdings S.à.r.l

H παραπάνω μεταβίβαση ακολούθησε

την έγκριση ms Ευρωπαϊκήε
Επιτροπή5 την 25 Φεβρουαρίου
2022 καθώε και των εποπτικών αρχών

των χωρών oris οποίεε δραστηριοποιείται

η εταιρεία και οι θυγατρι
κέε ms

Την Πέμπτη 14Μ η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου

Ethniki Holdings S.à.r.l ms

εταιρεία5 προχώρησε στην εκλογή
νέου διοικητικού συμβουλίου και α

μέσωε μετά ο véos πρόεδροε του Δ.Σ
κ Andrej Klesyk στο μήνυμά του

npos mus εργαζόμενουε και tous α

σφαλισμένουε ms ΕθνικήΞ Ασφαλι
στικήΞ δήλωσε ενθουσιασμένοε που

θα ηγηθεί ms npcoms και πιο σημα

ντική5 ασφαλιστική5 εταιρείαε ms
Ελλάδαε

Ο véos πρόεδροε τονίζει ακόμη ότι

δεσμεύεται να επενδύσουμε περαιτέρω

στην Εθνική Ασφαλιστική ώστε
να συνεχίσουμε να υπερτερούμε του

ανταγωνισμού εστιάζονταε συνεχώε
στο τι χρειάζονται οι ασφαλισμένοι
pas και πώ5 tous εξυπηρετούμε καλύτερα

Αυτή θα είναι η αποστολή του
καθενόε και ms καθεμίαε από εμάε
ανεξάρτητα σε ποιο κομμάτι ms εται

ρείαε εργαζόμαστε να προσφέρουμε

εξαιρετικέε υπηρεσίεε και να κάνουμε

τη ζωή των πελατών μα5 ευκολότερη

και ασφαλέστερη κάθε μέρα
Γνωρίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά
μπροστά pas αλλά γνωρίζω επίση5
ότι έχουμε τη δέσμευση mus nôpous
και tous ανθρώπου5 να επιτύχουμε
tous otôxous pas

Την ίδια ημέρα η Εθνική Ασφαλιστική

ανακοίνωνε τα αποτελέσματα
για τη χρήση 202 1 τα οποία επισφράγιζε

μια εντυπωσιακή κερδοφορία ύ

qjous 90,5 εκατ ευρώ
Με αίσθημα ευθύνηε γυρνάμε σελίδα

στην Ιστορία συνεχίζονταε την
άοκνη προσπάθειά pas για την εται¬

ρεία tous ανθρώπουε ms τα παραγωγικά

δίκτυα και napéxovcas αίσθημα

ασφάλεια5 και σιγουριάε σε εκατομμύρια

ασφαλισμένουε που pas εμπιστεύονται

και θα pas εμπιστευτούν

στο μέλλον υπογράμμιζε στη
δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλοε
ms εταιρείαε κ Σταύρο5 Κωνστα
vtös

Το μήνυμα του νέου προέδρου της εταιρείας κ Andrei Klesyk
Αγαπητοί συνάδελφοι

Ο νέος πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ Andrej Klesyk

Η ανάληψη των καθηκόντων μου tos προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου ms Εθνικήε Ασφαλιστικήε αποτελεί για εμένα μια μεγάλη

τιμή
Os Eupojnaios πολίτηε είχα πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά

μου για την Ελλάδα και την τεράστια συνεισφορά του é0vous aas
στην κοινή pas κληρονομιά

ùs évas άνθρωποΞ που διέγραψα ολόκληρη τη σταδιοδρομία μου
στο χώρο των ασφαλειών η πρόσκληση να ηγηθώ ms npcoms και
πιο onpavriKÔs ασφαλιστικήε εταιρείαε ms Ελλάδα5 δημιουργεί
μόνο συναισθήματα ευγνωμοσύνηε και ενθουσιασμού

Αναλαμβάνω αυτόν το νέο ρόλο με αίσθηση ευθύνηε και σεβασμού

npos τη μακρά ιστορία ms εταιρείαε Η Εθνική Ασφαλιστική
είναι ο ακρογωνιαίοε λίθοε ms ασφαλιστικήε αγοράε και γενικότερα

ms οικονομίαΞ ms ΕλλάδαΞ Η φιλοδοξία του νέου διοικητικού
συμβουλίου σε στενή συνεργασία με την εκτελεστική διοικητική ομάδα

είναι να συνεχίσει να αξιοποιεί τη μεγάλη κληρονομιά pas και
να εξελίξει την Εθνική Ασφαλιστική στην πρώτη θέση στην Ελλάδα
tos σημείο αναφοράς βέλτιστων πρακτικών για όλη την Ευρώπη

Η προσπάθειά pas θα έχει ωε επίκεντρο δύο πυλώνεε tous αν

0pojnous pas και tous ασφαλισμένουε pas Πιστεύω πραγματικά
ότι το κλειδί για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών npos tous α

σφαλισμένου5 μα5 είναι οι άνθρωποι pas όλοι εμεί5 Για το λόγο
αυτόν θα εργαστούμε σκληρά για να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο
εργασιακό περιβάλλον όπου θα ανταμείβεται η συνεισφορά θα πα¬

ρέχονται ουσιαστικέε ευκαιρίεε ανάπτυξηε και τελικά θα έχουν τη
δυνατότητα οι άνθρωποι pas μέσα από την εργασία tous στην Εθνική

Ασφαλιστική να εκπληρώσουν Tis προσωπικέε φιλοδοξίεε και τα

όνειρά tous Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα προωθήσουμε
μια κουλτούρα συνεργασίαε και αλληλοσεβασμού που θα διέπει ό

λεε Tis σχέσειε μέσα στην Εθνική αλλά και αυτέε με tous συνεργάτε5
και tous ασφαλισμένου5 ias

Η ηγετική θέση που κατέχουμε στην αγορά λόγω των προσπαθειών
όλων aas όλα αυτά τα χρόνια pas παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα
εκκίνησηε για μια ακόμα πιο επιτυχημένη πορεία στη συνέχεια

Δεσρεύοραι να επενδύσουρε περαιτέρω στην Εθνική Ασφαλιστική
ώστε να συνεχίσουρε να υπερτερούρε του ανταγωνισμού εστιάζο
vras συνεχώε στο τι χρειάζονται οι ασφαλισμένοι pas και neos tous
εξυπηρετούρε καλύτερα Αυτή θα είναι η αποστολή του καθενόε και
ms καθερίαε από εμάε ανεξάρτητα σε ποιο κομμάτι ms εταιρείαε
εργαζόμαστε να προσφέρουρε εξαιρετικέε υπηρεσίε5 και να κά

νουρε τη ζωή των πελατών pas ευκολότερη και ασφαλέστερη κάθε

μέρα
Γνωρίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά pas αλλά γνωρίζω

επίσηε ότι έχουρε τη δέσρευση tous nôpous και tous ανθρώπουε να

επιτύχουρε tous otôxous pas
Ανυπομονώ να είμαι pépos αυτού του ταξιδιού και να συνεργαστώ

ρε όλουε και όλεε εσάε για να δηριουργήσουμε ένα καλύτερο
μέλλον για εμά5 και tous ασφαλισμένουε pas

Με εκτίμηση
Andrzej Klesyk
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ΝβχΊοΙθΒΐ ι θέμ°

Εθνική
Ασφαλιστική

Στη 90,5 εκατ ε
τη προ φόρων
κέρδη το 2021

Εντυπωσιακή ήταν
και η άνοδοδ των

εποπτικών κεφαλαίων τη

εταιρείαδ το 202 1 με το
δείκτη κεφαλαιακής

απαίτησης φερεγγυότητας
κατά την 31.12.2021 να

διαμορφώνεται σε 22 1

με τη χρήση των
μεταβατικών μέτρων για
τι τεχνικές προβλέψεις

έναντι 172 την
31.12.2020

Ακόμη

μια χρονιά εντυπωσιακήδ κερδοφορία ήταν το 202 1 για
την Εθνική Ασφαλιστική με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται

σε 90.5 εκατ € μη συμπεριλαμβανομένου του κόστουδ
οικειοθελούδ αποχώρησηδ προσωπικού ύψουδ 21 2 εκατ € έναντι
85.7 εκατ € το 12μηνο 2020 αυξημένα κατά 5,6 σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση Συμπεριλαμβάνονταδ το κόστοδ τηδ οικειοθελούδ

αποχώρησηδ προσωπικού τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε
69.3 εκατ € με τα καθαρά μετά από φόρουδ κέρδη σε 51 9 εκατ €
έναντι 66.7 εκατ € το 2020 Τα μετά από φόρουδ κέρδη του Ομίλου
τηε Εθνικήδ Ασφαλιστικήδ ανήλθαν σε 52 εκατ € το 2021 έναντι
68.4 εκατ € το 2020

Εξίσου ανοδικά κινήθηκε και η παραγωγή ασφαλίστρων με τα
συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 689,6 εκατ
€ το 2021 έναντι 669 εκατ € το 2020 σημειώνονταδ ετήσια αύξηση
3,1 με αξιοσημείωτη συμβολή των νέων προϊόντων χωρίδ
εγγύηση Από το σύνολο τηε παραγωγήδ ποσό 518.6 εκατ € αφορούσε

τΐ5 ασφαλίσεΐδ ζωήδ 2020 493,8 εκατ € και ποσό 171 εκατ

€ ασφαλίσεΐδ κατά ζημιών 2020 175.2 εκατ € Το μερίδιο
αγοράδ τηδ εταιρείαδ κατά την 3 1 1 2.202 1 ανήλθε σε 1 4.9

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ατομικών
ζωήδ και υηίτ-ϋηκθά συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών

συμβολαίων παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2020 ανερχόμενα

σε 4 10.2 εκατ € 2020 393,1 εκατ € ενώ αυξημένη ήταν και
η παραγωγή του κλάδου ομαδικών ζωήδ συμπεριλαμβανομένων
των επενδυτικών συμβολαίων ανερχόμενη σε 108.4 εκατ €
2020 100.7 εκατ €

Μικρή κάμψη παρατηρήθηκε στουδ κλάδουδ γενικών ασφαλίσεων

με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε
171 εκατ € έναντι 1 75,2 εκατ € το 2020 προερχόμενη κυρίωδ από

τον κλάδο αυτοκινήτου 70.3 εκατ € το 2021 έναντι 74.1 εκατ € το
2020 αλλά και τον κλάδο πυρόδ 66,6 εκατ € το 2021 έναντι 73,2
εκατ € το 2020 Η παραπάνω μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από

αυξημένη παραγωγή των λοιπών γενικών κλάδων 34,2 εκατ € το
2021 έναντι27,9 εκατ € το 2020 η οποία προέρχεται κυρίωδ από

τον κλάδο γενικήδ αστικήδ ευθύνηδ
Οι παραπάνω επιδόσεΐδ επιβεβαιώνουν την ικανότητα των δικτύων

πωλήσεων τηδ εταιρείαδ να ανταπεξέρχονται και να αναπτύσσονται

σε πρωτόγνωρα δυσμενείδ συνθήκεδ καθώδ αυξημένη παραγωγή

παρουσίασαν τόσο το εταιρικό παραγωγικό δίκτυο και το δίκτυο

πρακτόρων μεσιτών όσο και το δίκτυο των καταστημάτων τηδ

0 διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ Σταύρος Κωνσταντάς

Εθνικήδ Τράπεζαδ Β3ηε3δδυΓ3ηεο η παραγωγή του οποίου ανήλθε

σε 1 85.7 εκατ € αυξημένη κατά 3,6 σε σχέση με το 2020
Τα έξοδα διοίκησηδ και διάθεσηδ ανήλθαν σε 105 εκατ € το

12μηνο 2021 έναντι 87.8 εκατ € το 12μηνο 2020 αυξημένα κατά
17,2 εκατ € αύξηση που κυρίωδ οφείλεται στο κόστοδ του προ

γράμματοδ οικειοθελούδ αποχώρησηδ του προσωπικού ύψουδ
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άθβά I θέμα

ΑΛεξ Φωτακίδης Στηρίζουμε κορυφαίες
ελληνικές επιχειρηθείς ως υπεύθυνοι επενδυτές
Ι_ϊ η Ι Ιηνθδί ίη Ογθθοθ Νθνν ΥογΙ ΡοΓυηη συνέχισε

την ομιλία του αναφέρονταε ότι η αποστολή

μαδ στην ΟνΈ είναι να βοηθάμε τουε επιχειρη
ματίεε και τΐδ ομάδεε διαχείρισηε να χτίσουν

καλύτερεε επιχειρήσει επενδύοντα5 σε σχέδια

βιώσιμηδ ανάπτυξηδ υποστηρίζονταε συγ
χωνεύσειε και εξαγορέε και προωθώνταδ μια
κουλτούρα συνεχούε λειτουργικήε βελτίωσηε
και Ε50 Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να

επενδύσουμε περισσότερα από 1.5 δισ ευρώ
μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια
για να στηρίξουμε κορυφαίεε ελληνικέε επιχειρήσει

όπωε η ΗθΙΙθηϊε Ηθ3ίτήε3Γθ ΰΓουρ η

5κΓουΐζ η ϋ-Μθπη η νίν3Γτί3 η Δωδώνη η Εθνική

Ασφαλιστική και η ΔΕΗ
Οι συγκεκριμένεε εταιρείεε είναι όλε5 σπου

δαίεε επιχειρήσειε και χαρακτηρίζονται από

τουε εξαιρετικούε διευθυντέδ τουδ Πράγματι
ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
τηδ Ελλάδα5 είναι το ανθρώπινο δυναμικό τηδ
Η χώρα μα5 διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο
και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό συχνά

με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή
βάση για τη δημιουργία αξίαδ και την προώθηση
τηδ καινοτομίαε

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία 0Γ3Ϊη άΓ3Ϊη

βρισκόμαστε τώρα σταθερά σε μια φάση ανα

στροφή5 αυτού του φαινομένου με πολλούε
Έλληνεε επαγγελματίεε συμπεριλαμβανομένου

του εαυτού μου αλλά και κάποιων από εσάε
σε αυτή την αίθουσα να επιστρέφουμε στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα όλο και περισσότερεε πολυ
εθνικέε ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν

τιε δραστηριότητέε τουδ κάτι που

προσελκύει περισσότερα ταλέντα Είναι υπέροχο
να βλέπεΐ5 μεταξύ άλλων τιε Ρννΐ ϋθίοίτίθ

Ε'δΥ ΚΡΜ6 και Ηί II να πολλαπλασιάζουν το

εργατικό δυναμικό τουδ στην Ελλάδα
Ωστόσο πρέπει επίσηε να αποδεχτούμε ότι θα

υπάρξουν προκλήσεΐδ και εμπόδια στην πορεία
όπωδ βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο
στην Ουκρανία και όλε5 τΐ5 αρνητικέε επιπτώ
σεΐδ αυτού

Ένα από τα κύρια
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα τη Ελλάδα
είναι το ανθρώπινο δυναμικό
τηδ Η χώρα μα διαθέτει ένα
καλά εκπαιδευμένο και
επιχειρηματικό εργατικό
δυναμικό συχνά με διεθνή
εμπειρία και αυτό παρέχει
μια ισχυρή βάση για τη

δημιουργία αξία και την
προώθηση τη καινοτομίαε

05 μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να
προστατεύσουμε

τΐδ εταιρείεε του χαρτοφυλακίου
μαδ και να τΐ5 βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέ
τοιεε κρίσεΐδ πιο υγιείε και δυνατέε Τώρα λοιπόν

είναι η ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια μα5
και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα καθημερινά

Η Ελλάδα είναι μία από τΐ5 25 χώρεε παγκο
σμίωε όπου η Ο/Ο έχει τοπικό γραφείο και ομάδα

έχουμε μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε

στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε

θετικό ρόλο ωε υπεύθυνοε επεν
δυτήδ υποστηρίζονταε κορυφαίεε εταιρείεδ και

τΐδ ομάδεδ διαχείρισήδ τουδ για να προσφέρουν
φιλόδοξα σχέδια

Στο μέλλον πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσηδ
κάποιεδ αλλαγέδ στη νοοτροπία

Χρειαζόμαστε περισσότερεδ γυναίκεδ και περισσότερη

ποικιλομορφία στην ηγεσία όχι μόνο
στιε επιχειρήσειε αλλά γενικά

Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη

ομαδική δουλειά

Πρέπει να ακούμε Είμαι καλύτεροδ ακροατήδ
σήμερα από ό.τι ήμουν πριν από 5 χρόνια Στην

πραγματικότητα σήμερα άκουσα όλουε τουδ ο

μιλητέδ και τουδ συμμετέχοντεδ στο ίοΓυπη και

έμαθα πολλά Πρέπει να ακούμε τουδ συνεργά
τεε μαδ τουδ διευθυντέδ μαε τουδ υπαλλήλουδ

μαδ τουδ πελάτεδ τουδ προμηθευτέδ και τΐδ
τοπικέε κοινωνίεε γύρω από τΐδ επιχειρήσειε
μαε Μόνο έτσι μπορούμε να λάβουμε πραγματικά

τεκμηριωμένεδ αποφάσεΐδ με μακροχρόνιο
και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο

Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι
σήμερα εδώ με φίλουδ και συναδέλφουδ που

μοιράζονται κοινούε στόχουδ και κοινό όραμα
για τη χώρα μαδ και σαδ υπόσχομαι ότι θα τιμήσω

αυτό το βραβείο συνεχίζονταδ να εργάζομαι
παραγωγικά και με πάθοδ στην Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Πειραιώε και μεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το

υηϊνθΓείίγ οί 5ΐΓ3ίήεΙγάθ
Ο Κ 5ΤϋΑΚΤ ϋΕΡΡΡΕΥ 0ΑνΐΕ5 διαθέτει πολυετή

εμπειρία σε ασφαλιστικέε αντασφαλιστι
κέε και ελεγκτικέε εταιρείεε Εντάχθηκε στο

δυναμικό τηε Ι_θ93ΐ ® 0θπθγ31 ΟΓουρ το 2017

αναλαμβάνονταε καθήκοντα ΟΓουρ ΡΟ Είναι
κάτοχοε πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά

από το ΟχίοΓά υηίνθΓδίΐγ 5τ.θ3ΐήθπηθ"ε

0ο11θ9θ και μέλοε του Ινστιτούτου Αναλογιστών
τηε Αγγλίαδ
Ο Κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟ ΚΑΛΟΣ διαθέτει πολυετή

εμπειρία σε χρηματοοικονομικέδ υπηρε
σίεε και επί σειρά ετών ανήκε στο δυναμικό τηε

Εθνικήε Τράπεζαε τηε Ελλάδοε Είναι κάτοχοδ
πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από

το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών στα Οικονομικά από το Εεεβχ

υηϊνθΓεϊτγ
Ο Κ ΜΑΤΤΗΕνν 6Ε0Ρ6Ε ΑίΡΚΕϋ ΒΚΥΑΝΤ
είναι ιη3η39ίηα άίΓθείοΓτηδ Ονΐ στην Ευρώπη
και υπεύθυνοε για την εξεύρεση πόρων και εκτέλεση

νέων επενδύσεων στο χρηματοοικονομικό

τομέα καθώε και για την επίβλεψή τουδ
Είναι κάτοχοδ μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στη Φυσική από το ΟχίοΓά ΙΙηϊνθΓδίτγ ευε
ΙοΙΙθ9θ
Ο Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ είναι
ρ3ΓτηθΓ τηε Ο/Ο και επικεφαλήε των εργασιών

τηε στην Ελλάδα επιβλέπονταε κορυφαίεε εταιρείεε

και τιε ομάδεδ διαχείρισήδ τουδ Είναι
κάτοχοδ πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά

και στη Γεωγραφία από το υηίνθΓδϊτγ
ΟοΙΙθςθ Ιοηάοη και κάτοχοδ μεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών σε Περιβαλλοντική και Φυσικών

Πόρων Οικονομία από το ίδιο Πανεπιστήμιο
Ο Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΑΣ είναι ΠΊ3η39ίη9
άΐΓθετοΓ τηε Ο/Ο στην Ελλάδα με 1 δετή εμπειρία

ωε σύμβουλοδ στρατηγικήδ επενδύσεων
και διαχείρισήδ ιδιωτικών κεφαλαίων Είναι
κάτοχοδ πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά

από το ΥβΙθ υηίνθΓδίΐγ και μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

από το Η3η/3Γά Βυδίηοεε 5εηοοΙ

0 Κ ΡΕΤΕΚ ννΊϋ,ΙΑΜ ϋΑΜΕ5 ΚυΤΙΑΝϋ είναι

ηΊ3Π39ίη9 ρ3ΓτηθΓ και 61οσ3ΐ Ηθ3ά των Οικονομικών

Υπηρεσιών τηε ΟνΤ Είναι κάτοχοε
πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και
στη Διοίκηση από το Γ.3ηΊθπά9θ ΙΙηϊνθΓδίτγ και
κάτοχοδ μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων από το ΙΝ5ΕΑϋ
Η ΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ εντάχθηκε στο

δυναμικό τηε Εθνικήε Τράπεζαε τηε Ελλάδοε το
20 1 8 και ορίστηκε γενική διευθύντρια Λιανικήε
Τραπεζικήε Είναι κάτοχοε πτυχιακού τίτλου
σπουδών στα Οικονομικά και στην Ψυχολογία
από το 5νν3ΓτήηηοΓθ υηϊνθΓεϊτγ και κάτοχοδ

μεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

από το ΙΝ5ΕΑϋ
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Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ STANDARD POOR'S ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΙΟΑΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ „
Με εφόδιο τπν ψήφο

εμπιστοσύνης από την S&P
το υπουργείο Οικονομικών

σχεδιάζει νέα έξοδο στις
αγορές μετά από απουσία

περίπου 3 μηνών με στόχο
να επιβεβαιώσει τη θέση

της Ελλάδας ως κανονικού
εκδότη ομολόγων εντός

της ευρωζώνης αλλά και
για να ενισχύσει τα ταμειακά

της διαθέσιμα

at

ψ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΝΕΙ ΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ

Νέα έξοδο eras ayopés με ώθηση
Τη

δεύτερη έξοδο για δανεισμό

από τις αγορές μέσα στο
2022 προετοιμάζει αυτές τις

ημέρες το ΥΠΟΙΚ έχοντας πρόσφατη
την αναβάθμιση του αξιόχρεου

της χώρας στη βαθμίδα ΒΒ από τον
δεύτερο μεγαλύτερο οίκο αξιολόγησης

τη Standard Poor's εν
μέσω υψηλής αβεβαιότητας από
τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναβάθμιση από την S&P της
Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ δηλαδή
μία βαθμίδα κάτω από την ελάχιστη
επενδυτική ΒΒΒ ήρθε ένα μήνα
μετά την αντίστοιχη αναβάθμιση
από τον καναδικό οίκο DBRS στη
βαθμίδα ΒΒ high διευκολύνοντας
σημαντικά και την πορεία προς την
επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας
αλλά και τη φερεγγυότητα των
ελληνικών κρατικών ομολόγων
σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο
Τούτο διότι οι αξιολογήσεις και των
δύο οίκων είναι αποδεκτές από την
ΕΚΤ Συνεπώς δικαιώνουν και την

D ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

επιλογή της Κεντρικής Τράπεζας
του ευρώ να συνεχίζει να στηρίζει
τα ελληνικά ομόλογα και μετά το
τέλος του ΡΕΡΡ Υπενθυμίζεται επίσης

ότι δυνητικά αν αυτοί οι δύο
οίκοι προχωρήσουν σε μια ακόμη

αναβάθμιση τουλάχιστον μίας
βαθμίδας της πιστοληπτικής ικανότητας

της Ελλάδας τότε η ΕΚΤ
θα κατατάξει τη χώρα ανάμεσα σε
εκείνες που έχουν επενδυτική βαθμίδα

ανεξάρτητα από τις κινήσεις
των δύο άλλων αποδεκτών οίκων
Fitch και Moody's μειώνοντας την
έκπτωση με την οποία αποδέχεται
τα ελληνικά ομόλογα ως εγγυήσεις
και διευκολύνοντας περισσότερο τη
χρηματοδότηση των τραπεζών

Σε πιο πρακτικό επίπεδο η αναβάθμιση

δίνει ένα θετικό σήμα προς
τις αγορές ότι η Ελλάδα τα πάει
καλά παρά την κρίση που συνθέ¬

τουν ο υψηλός πληθωρισμός σε
καύσιμα και τρόφιμα και η έκβαση
του πολέμου στην Ουκρανία

Η εκτίμηση της S&P το 2022 ότι
η ανάπτυξη θα φτάσει στο 3,4
και ακολούθως θα σταθεροποιηθεί
γύρω από το 3 από το 2023 έως
το 2025 ότι το χρέος είναι βιώσιμο
και στηρίζεται από ένα τεράστιο
αποθεματικό και ότι οι τράπεζες
συνεχίζουν να εξυγιαίνουν τους
ισολογισμούς τους ισοδυναμεί με
ψήφο εμπιστοσύνης

Ο στόχος
Με ες)όδιο αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης

το ΥΠΟΙΚ σχεδιάζει νέα έξοδο
στις αγορές μετά από απουσία

περίπου 3 μηνών η πρώτη έκδοση
φέτος έγινε τον Ιανουάριο με στόχο

να επιβεβαιώσει τπ θέση της ως
κανονικού εκδότη ομολόγων εντός
της ευρωζώνης αλλά και για να ενισχύσει

τα ταμειακά της διαθέσιμα
Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζει

ΤΟ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εξετάζει την έκδοση
ενός ομολόγου μικρής
διάρκειας 5 με 7 έτη
μέσω του οποίου θα

αντλήσει 2,5-3 δισ ευρώ
ολοκληρώνοντας περίπου

το μισό από το ετήσιο
πρόγραμμα δανεισμού

των 12 δισ ευρώ

την έκδοση ενός ομολόγου μικρής
διάρκειας 5 με 7 ετών μέσω του
οποίου θα αντλήσει 2,5-3 δισ
ευρώ ολοκληρώνοντας περίπου το
μισό από το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού

των 12 δισ ευρώ που είχε
ανακοινωθεί στο τέλος του 2021

Η επιλογή ενός τίτλου μικρής
διάρκειας γίνεται για να περιοριστεί

το κόστος δανεισμού του Δημοσίου

Τούτο με δεδομένο αυτό
τον καιρό το δεκαετές ομόλογο
διαπραγματεύεται με απόδοση
στο 2,95 ενώ για παράδειγμα
το 5ετές ομόλογο διαπραγματεύεται

σε απόδοση από 1,85 έως
και 1,95 του ΑΕΠ

Η κίνηση για μια νέα έκδοση σε
αυτό το χρονικό σημείο έχει διπλό
στρατηγικό χαρακτήρα Κατ αρχάς
θα πρέπει π Ελλάδα να επανέλθει
στις αγορές αφού έχει ήδη απουσία

περίπου τριών μηνών Στις 17
Ιανουαρίου του 2022 η Ελλάδα
με την έκδοση 1 θετούς ομολόγου
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Ο επικεφαλή5 στην Ελλάδα του CVC Capital Αλεξ ΦωτακίδΓΒ

CVC Capital με 1,5 δια
στην Ελλάδα

ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ίου για το γεγονός ότι
το CVC Capital έχει επενδύσει πάνω από 1,5 δισ
ευρώ σε κορυφαίουβ ομίλουβ στη χώρα εΣέφρασε

ο επικεφαλήβ στην Ελλάδα Partner and Head of
Greece κ ΆλεΣ Φωτακίδηβ στο πλαίσιο ms βρά

βευσή5 του κατά τη διάρκεια του 23ου Annual Capital Link
Invest in Greece Forum
Oncos είπε χαρακτηριστικά είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε

να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ ευρώ μετοχικού

κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρί
Σουμε κορυφαίεβ ελληνικέ5 επιχειρήσει ôncos η Hellenic
Healthcare Group η Skroutz η D-Marin η Vivartia η Δωδώνη

Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ
ΑνέδειΣε δε στον λόγο του Tis διοικήσει των εταιρειών αυτών

και το ανθρώπινο δυναμικό cos ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα ms Ελλάδαβ Οι συγκεκριμένεβ
εταιρείεβ είναι όλεβ σπουδαίεβ επιχειρήσει και χαρακτηρίζονται

από tous εΣαιρετικούβ διευθυντέβ tous Πράγματι
ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ms Ελλά
ôas είναι το ανθρώπινο δυναμικό ms Η χώρα μαβ διαθέτει
ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό

συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή

βάση για τη δημιουργία αΣία8 και την προώθηση ms και
νοτομίαβ σημείωσε
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ε τροχιά εξόδου από

Στην
ενισχυμένη εποπτεία

των θεσμών
μπαίνει η οικονομία
αμέσωχ μετά το Πάσχα

πλησιάζονταδ
έτσι πιο κοντά στον
στόχο απόκτησηδ

επενδυτικήδ βαθμίδαδπου θα είναι και
το μόνιμο διαβατήριο τη χώρα5 οτΐ5
διεθνείδ αγορέ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
έχει βάλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Οικονομικών το πρώτο βήμα θα

γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα
οπότε προγραμματίζεται να αποσταλεί
στΐ5 Βρυξέλλεδ το νέο Πρόγραμμα Στα

θερότητα 2022-2025 μαζί με τι νέεδ

αναθεωρημένεδ προβλέψει των βασικών

μεγεθών τη οικονομίαδ
Σύμφωνα με πληροφορίεδ η εκτίμηση

για το πρωτογενέδ έλλειμμα φέτοδ
θα είναι υψηλότερη κοντά στο 2 του
ΑΕΠ από 1,4 που προβλεπόταν στον

Προϋπολογισμό του 2022 Το βασικό
σενάριο για την ανάπτυξη τοποθετεί το
ΑΕΠ στο 3%-3.5 από 4,5 αρχικώδ Για

τον πληθωρισμό οι προβλέψείδ αυξάνονται

πάνω από το 5 έναντι 0,8 που
ήταν η αρχική εκτίμηση Το δημόσιο
χρέοδ αναμένεται να μειωθεί κατά 10

μονάδεδ ω5 αναλογία του ονομαστικού
ΑΕΠ φέτοχ και σε εύρο 5ετία5 θα πέσει
κάτω από το 150 του ΑΕΠ

Για το 2023 θα προβλέπονται πρωτογενή

πλεονάσματα οριακά χαμηλότερα
από το 1 του ΑΕΠ ήτοι κοντά στα

2 δισ ευρώ Το μεσοπρόθεσμο αναμένεται

να βάλει τον πήχη στην περιοχή
του 0,8 κάτι που σημαίνει ότι μέχρι
του χρόνου θα χρειαστεί δημοσιονομική

προσαρμογή τουλάχιστον 4-5 δισ

ευρώ στην καλύτερη περίπτωση
Τα μισά μπορούν να εξασφαλιστούν

από την απόσυρση των μέτρων στήρι
ξηδ για την πανδημία και τα υπόλοιπα

μισά από την ανάπτυξη τηδ οικονομίαδ
η οποία θα συνεχιστεί και το 2023 με
ρυθμό λίγο υψηλότερο από 3 όπωδ
θα αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο

Για την τριετία 2024-2026 η Ελλάδα
θα επιδιώξει να παράγει πρωτογενή
πλεονάσματα τη5 τάξεωδ των 5-5.5 δισ

ευρώ ετησίωδ το οποίο μεταφράζεται
σε ένα ποσοστό τηδ τάξεω5 του 2%-2,5
του ΑΕΠ ανάλογα με την πορεία του
ΑΕΠ Με την πάροδο των ετών και την
ανάπτυξη τη5 οικονομίαδ η αναλογία
θα γίνεται ολοένα μικρότερη

Η 14η αΕιολόγηση
Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για την
οικονομία τοποθετείται εντόδ του Μαΐου

όπου η Ελλάδα περιμένει το πόρισμα
των θεσμών για τη 14η αξιολόγηση και
τι εαρινέδ προβλέψείδ τηδ Κομισιόν για
όλεδ τι οικονομίεδ

Πηγέδτου υπουργείου Οικονομικών
εμφανίζονται αισιόδοξε για το αποτέλεσμα

και τη Ηηδ αξιολόγησηδ με το

πόρισμα των θεσμών να αναμένεται τον
Μάιο και τη συζήτηση να ακολουθεί
κατά πάσα πιθανότητα στο ΕυτοΟουρ

Οι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας και
τον Αλμπερτ Μηουρλά της Ρτιζθγ στο

Τ ο υ
ΣΤΕΛΙΟΥ
ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ

σπ5 8 και 9 Ιουνίου ανοίγονταδ τον
δρόμο για σφράγισμα Στην πλειοψηφία

τωνπροαπαιτούμενωνη κυβέρνηση

εκτιμάται πωδ θα είναι εντό χρονο
διαγράμματοδ

Καθυστερήσει εντοπίζονται στην

εκκαθάριση του στοκ των εκκρεμών
υποθέσεων του νόμου Κατσέλη στην

Αδωνις Γεωργιάδης με
συνέδριο €θρίί3 ϋηκ στη Νέα Υόρκη

εκκαθάριση του στοκ των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Δημοσίου και ιδίωδ
των εκκρεμών συντάξεων

Σε κάθε περίπτωση αποφάσεΐδ για
την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία
θα ληφθούν τον Ιούνιο υπό την προϋπόθεση

ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο
στην Ουκρανία Τον Ιούνιο επίση θα

ληφθούν και οι τελικέδ αποφάσεΐ5 για
τον χρόνο καταβολήδ των δύο τελευταίων

δόσεων 1,5 δισ ευρώ δηλαδή αν
θα δοθεί μόνο η μία δόση των 750 εκατ

ευρώ τον Ιούλιο και τα υπόλοιπα μετά
τον Αύγουστο ή αν θα δοθεί διπλή δόση
τον Ιούνιο

Μετά την έξοδο τηδ Ελλάδα από το
καθεστώδ ενισχυμένηδ εποπτείαδ η
ελληνική οικονομία θα αξιολογείται όπωδ

και οι υπόλοιπεδ χώρεδ που πέρασαν
από μνημόνια όπω5 η Ιρλανδία η Ισπανία

η Πορτογαλία και η Κύπρο δηλαδή

κάθε εξάμηνο αντί ανά τρίμηνο που
ισχύει τώρα

Το τέλο τη ενισχυμένηδ εποπτεία5
δεν σημαίνει και το τέλοδ κάθε εποπτείαδ

Και αυτό θα συνεχιστεί έω ότου η
Ελλάδα εξοφλήσει το 75 τηδ χρηματο
δοτικήδ συνδρομή5 που έλαβε περίπου
το 2059

Η έξοδο$απότην ενισχυμένη εποπτεία
θα ανοίξει τον δρόμο για την αναβάθμιση

τη5 ελληνικήδ οικονομίαδ από του5
οίκουδ αξιολόγησηδ με στόχο την ανάκτηση

τη επενδυτικήδ βαθμίδαχτο 2023
ή αν αυτό καταστεί δυνατό ακόμα και

πριν από το τέλοδ του 2022

Οι εηαφέδ
στη Νέα Υόρκη
Παντω5 και το νέο πείραμα τηδ Ελλάδα

με τιχ διεθνείδ χρηματαγορέδ θα εξαρτηθεί

από την εξέλιξη των δίδυμων
κρίσεων Αυτό που εξετάζεται είναι μια
έκδοση μικρήδ διάρκειαδ πέντε ετών
που θα επιτρέψει την άντληση ενόδ
ποσού κοντά στα 2-2,5 δισ ευρώ Υπήρξε

προεργασία για την έκδοση στο
πλαίσιο του συνεδρίου τηδ €3ρίΐ3ΐ ίίηκ
στη Νέα Υόρκη όπου ο υπουργόδ Οικονομικών

Χρήστο5 Σταϊκοΰρα και ο

επικεφαλή του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη
Τσάκωνα πραγματοποίησαν συνάντηση

με εκπροσώπουδ επενδυτικών κεφαλαίων

και πιστοληπτικών οίκων διε

ρευνώνταδ τιχ πιθανότητεδ συμμετοχήδ
στην ελληνική έκδοση

Στο τραπέζι υπάρχει και η περίπτωση
του ιοετούϊ αλλά με δεδομένο ότι

η απόδοση του ομολόγου βρίσκεται
κοντά στο 3 καθίσταται αμφίβολη η

χρηματοδότηση του Δημοσίου με επιτόκιο

καλύτερο από αυτό Ωδ εκτούτου
το πρόγραμμα δανεισμού βρίσκεται σε
αναστολή και η κάλυψη των αναγκών
χρηματοδότησηδ τηδ κυ βέρνησηδ πέφτει
στα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου
τα οποία θεωρητικά μπορούν να καλύψουν

τΐδ ανάγκεδ τηδ χώραδ
Μετά και την εξόφληση του υπολοίπου

του 1,86 δισ ευρώ των δανείων του
ΔΝΤ τα ταμειακά διαθέσιμα τηδ χώραδ
υπολογίζονται σήμερα κοντά στα 38 δισ

ευρώ Ωστόσο αρμόδιεδ πηγέδ από το

υπουργείο Οικονομικών τονίζουν ότι
και η αποχή από τΐδ αγορέδ δεν θα πρέπει

να περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό

όριο Και αυτό επειδή μετά από ένα

τρίμηνο αποχήδ οι αγορέδ θα αρχίσουν
να επενδύουν στο σενάριο ότι πλέον η
Ελλάδα δεν μπορεί πια να δανειστεί από
τΐδ αγορέδ

Η εκτίμηση για το πρωτογενές έλλειμμα φέτος θα είναι

υψηλότερη κοντά στο 2 του ΑΕΠ αηό 1,4 ηου προβλεπόταν
στον Προϋπολογισμό του 2022 Το βασικό σενάριο για την
ανάτττυΐη τοποθετεί το ΑΕΠ στο 3%-$,5 από 4,5 αρχικώς Εια

τον πληθωρισμό οι προβλέψεις αυξάνονται πάνω από το 5 έναντι

ο,8 που ήταν η αρχική εκτίμηση Το δημόσιο χρέος αναμένεται
να μειωθεί κατά 10 μονάδες ως αναλογία του ονομαστικού ΑΕΠ

φέτος και σε εύρος ετίας θα πέσει κάτω από το 1§0 του ΑΕΠ

Το
χρονοδιάγραμμα
για έΕοδο από
την εποπτεία
Την ερχόμενη εβδομάδα το πρώτο βήμα με την αποστολή
στις Βρυξέλλες του νέου Προγράμματο5 Σταθερότητας
2022-2025 μαζί με τ/5 νέες αναθεωρημένες
προβλέψεις των βασικών μεγεθών της οικονομίας
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MONOPOLY
►	► ► ΕΛΛΑΚΤΩΡ I: To 2023 ή το 

αργότερο 

το 2024, έπειτα από 7-8 πέτρινα
χρόνια, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ περνάει σε 

κερδοφορία. 

Αναζητούνται συμμαχίες σε

μια σειρά από projects που έχει αναλάβει 

να τρέξει ο όμιλος σε Γούρνες, Σπάτα
(Smart Park της Reds), αιολικών offshore
(νέα τέλος ΜαΤου) και Αττική Οδό (διαγωνισμός 

στις 5 Μαΐου), με τη διοίκηση
να ανιχνεύει ταυτόχρονα την αγορά και
τις ευκαιρίες για περαιτέρω κεφαλαιακή 

ενίσχυση.

►	► ► ΕΛΛΑΚΤΩΡ II: Εκτίμηση για
EBITDA κατά τη φετινή χρήση στα
220 εκατ. ευρώ, από 191,1 εκατ. ευρώ
στη χρήση του 2021, μοιράζεται το
management του ομίλου με θεσμικούς
επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν σχεδόν
το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου.

►	► ► ΕΛΛΑΚΤΩΡ III: Η διοίκηση διέψευσε 

ότι δέχθηκε πρόταση εξαγοράς
από το Macquire (που απέκτησε τον
ΔΕΔΔΗΕ), αλλά επιβεβαιώνει ότι ο στόχος 

είναι η ενδυνάμωση του πράσινου
ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Ο όμιλος
σκοπεύει να διεκδικήσει με στρατηγικό
επενδυτή μερίδιο από την πίτα που ανοίγει 

στα πλωτά αιολικά πάρκα, με τις πληροφορίες 

να αναφέρουν ότι επίκεινται
ανακοινώσεις μέχρι το τέλος Μαΐου.

►	► ► Quest: Μαθαίνω ότι ολόκληρο 
τεχνικό τμήμα από τη Unisystems

έχει αποχωρήσει προσφάτως από τον
όμιλο. Καμιά 30αριά άτομα, λέει, συνέστησαν 

τη δική τους εταιρεία και χτυπούν 

δουλειές, κυρίως του υπουργείου
Εσωτερικών και της απογραφής των
δημοσίων υπαλλήλων.

►	► ► Πλαστικά Θράκης: Σαν να μην
πέρασε μία μέρα από τον Σεπτέμβριο,
οπότε ολοκληρώθηκε το τρίτο τρίμηνο,
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όταν ολοκληρώθηκε 

το τέταρτο τρίμηνο, αλλά και η
χρήση του 2021 για τα καθαρά κέρδη
της Πλαστικά Θράκης. Τα καθαρά κέρδη 

στα 72,457 εκατ. ευρώ, όταν στο τέλος 

Σεπτεμβρίου είχαν διαμορφωθεί
στα 71,262 εκατ. ευρώ. Και αυτό σε μια
περίοδο που οι πωλήσεις ανέβηκαν από
τα 341 ,5 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 

στα 424 εκατ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 

2021 . Η εξέλιξη αυτή, ως προς το
«ταβάνωμα» της καθαρής κερδοφορίας, 

δεν άρεσε στην αγορά. Απώλειες 7%
την πρώτη μέρα και 5,5% τη δεύτερη για
τη μετοχή.

►	► ► Lamda: Τελευταίος επέστρεψε 
στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, 
όπου διεξαγόταν το συνέδριο της

Capital Link, ο διευθύνων σύμβουλος,
κ. Οδυσσέας Αθανασίου, το περασμένο 

Σάββατο. Από εκεί έδωσε το OK για
Intrakat...

►	► ► Briq: Η πρώτη εταιρεία που κόβει 

και μοιράζει μέρισμα, αμέσως μετά
το Πάσχα και πριν από την αργία της
Πρωτομαγιάς, 0,075 ευρώ, που θα πιστωθούν 

την ερχόμενη Παρασκευή.
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Μετά το Πάσχα π έκδοση
πενταετοι ouorlovou
Η

αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων

λόγω των πιεστικών

αναγκών που υπάρχουν
στον προϋπολογισμό χωρίς

να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο επιτόκιο

στρέφει το ελληνικό Δημόσιο σε νέα έξοδο

στις αγορές αμέσως μετά το Πάσχα με
την έκδοση πενταετούς ομολόγου

Οι μεγάλοι θεσμικοί
Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν

διερευνηθεί μέσω μεγάλων θεσμικών
παικτών από ΗΠΑ και Ευρώπη οιτά

σεις της αγοράς και στόχος του υπουργείου

Οικονομικώνείναινα αντλήσει
περίτα 2,5 δισ ευρώ ώστε να κινηθεί
πιο άνετα το προσεχές διάστημα Μια
τέτοια έκδοση υπό τις σημερινές συνθήκες

θα μπορούσε να γίνει με επιτόκιο
κοντά στο 1 907ο Μάλιστα ο Χρήστος
Σταϊκούρας και ο επικεφαλήςτου Οργανισμού

Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

Δημήτρης Τσάκωνας είχαν επαφές
με εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών

οίκων κατά το πρόσφατο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη

Όπως προκύπτει από το κλείσιμο της
τελευταίας συνεδρίασης στην αγορά
ομολόγωντην περασμένη Πέμπτη οι

αγορές παρέμειναν κλειστέςτην Παρασκευή

καιχθες λόγω των εορτώντου

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukasl972@gmail.com

Πάσχα των Καθολικών το δετές ομόλογο

διαπραγματεύεται στη δευτερογενή
αγορά τίτλων με επιτόκιο 1 897ο ενώ

πριν από έναν χρόνο ήταν στο 0,017ο Το

3ετές έχει ανέβει στο 1,117ο έναντι 0.167ο

πριν από ένα χρόνο το 7ετές στο 2,297ο

έναντι 0,337ο το 1 θετές στο 2,917ο έναντι
0.89 το 1 δετές στο 2,207 έναντι 1 227
το 20ετές στο 2,297 έναντι 1,527 καιτο
30ετές στο 3,-487 έναντι 1,937 πριν από
12 μήνες

Λιγότερο δαπανηρή
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία δεν δίνουν

μεγάλο αέρα στο οικονομικό επιτελείο
καιτον ΟΔΔΗΧγια έκδοση δεκαετούς
ομολόγου καθώς θα προέκυπτε σημαντική

επιβάρυνση για την πληρωμή τόκων

σε ετήσια βάση
Η έξοδος μέσω δετούςτίτλου θεωρείται

η λιγότερο δαπανηρή αλλά ταυτόχρονα

και αντιπροσωπευτική για τη

διατήρηση του θετικού προφίλ της ελληνικής

οικονομίας καλύπτοντας ταυτόχρονα

και τις ανάγκες που θα προκύ¬

ψουν λόγω των επιβαρυμένων δαπανών

για την ενέργεια

Πού στοχεύουν
Ταυτόχρονα η άντληση ενός ποσού

τηςτάξηςτων2,5 δισ ευρώ θα διατηρή
σειτα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου
πάνω από τα 40 δισ ευρώ ή 207 του ΑΕΠ

γεγονός που θα αυξήσει σημαντικά τα

περιθώρια για την άσκηση πιο επιθετικών

πολιτικών τους επόμενους μήνες
εφόσον χρειαστεί Σημειώνεται ότι ο

ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

έχει ανακοινώσει ότι αν δεν
βρεθεί λύση από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής
του Μαΐου σε σχέση με ένα συνολικό πακέτο

μέτρων στήριξης των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων που πλήττονται
από τις τιμές της ενέργειας θα προχωρήσει

μονομερώς σε εγχώριο επίπεδο
ώστε κανείς να μη μείνει απροστάτευτος
μπροστά στη λαίλαπα των υπέρογκων
λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου

καθώς και των καυσίμων

Το υπουργείο Οικονομικών
επιδιώκει την αύξηση των
ταμειακώνδιαθεσίμων
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Χρηματαγορές

IIcos βλέπουν οι ξένοι
επενδυτή mv Ελλάδα
H χώρα προσφέρει ελκυστώ αποπμήσε
και υψηλότερο προφίλ ανάπτυξα Σε noious
îdaôous εντοπίζουν επενδυτή ευκαιρίε5
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΜΑΝΠΚΙΔΗ

Παρά
τις νέες προκλήσεις η

Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις
πολλές από τις δυσκολίες

του παρελθόντος και βρίσκεται
μπροστά σε ένα ταξίδι οικονομικής

ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης

εκτίμησαν μεταξύ άλλων
κορυφαία στελέχη της επενδυτικής

κοινότητας στο πρόσφατο
συνέδριο της Capital Link για τη
χώρα μας στη Νέα Υόρκη

Το 2021 αποτέλεσε ένα κομβικό
έτος για την αγορά μετοχών στην
Ελλάδα και το Χρηματιστήριο Αθηνών

ενώ περίπου 4 δισ ευρώ νέα
κεφάλαια αντλήθηκαν μόνο από
3 ελληνικές εταιρείες Τράπεζα
Πειραιώς Alpha Bank και ΔΕΗ
σε σχέση με μηδενική άντληση
νέων κεφαλαίων στο ΧΑ από το
2016 μέχρι σήμερα σημείωσε ο
Δημήτρης Κοφίτσαςτης Goldman
Sachs Η Ελλάδα ξαναμπήκε στο
επίκεντρο των ξένων επενδυτών
ύστερα από πολλά χρόνια απραξίας

ανέφερε ο ίδιος ενώ εκτιμά
πως θα δούμε περισσότερες ελληνικές

εταιρείες να ακολουθούν
τον ίδιο δρόμο άντλησης ξένων
θεσμικών κεφαλαίων καθώς τώρα
είναι η κατάλληλη στιγμή που η
αγορά άνοιξε για τις ελληνικές
μετοχές οι οποίες σε συγκεκριμένους

κλάδους προσφέρουν έναν
μοναδικό συνδυασμό υπεραξίας

και υψηλής ανάπτυξης δηλαδή
ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά ταυτόχρονα

υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης

σε σχέση με αντίστοιχες
ευρωπαϊκές

Για τον Απόστολο Γκουτζίνη
της Milbank οι ελληνικές εταιρείες

θα έχουν μεσοπρόθεσμα
ευκαιρίες να χρηματοδοτήσουν
τις δραοτηριότητές τους και να
αναχρηματοδοτήσουν το χρέος
τους αλλά πιο έντονα από ποτέ
θα υπάρξει μια φυγή προς την
ποιότητα ισχυρές ομάδες διαχείρισης

ισχυρά επιχειρηματικά
σχέδια Οι επενδυτές θα είναι επιλεκτικοί

και έντιμοι και οι πιθανοί
εκδότες των κεφαλαιαγορών θα
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι
και προσεκτικοί

Τα ομόλογα τα οποία είναι
συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα
αναδείχθηκαν ως τα προτιμητέα
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
σημείωσε η Myriam Zapata της
BNP Paribas κάτι που αποτελεί
ευκαιρία και για την Ελλάδα δίνοντας

στους έλληνες εκδότες μια
επιλογή διαφοροποίησης στην
αποστολή τους να μεταβούν σε
μια καθαρότερη παγκόσμια οικονομία

Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές

επενδύσεις που
δρομολογούνται

σε τομείς όπως οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
η κυκλική οικονομία οι καθα¬

ρές τεχνολογίες και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός σημείωσε η
Αλεξάνδρα Κονίδατης HSBC
σημειώνοντας πως η τράπεζά
της έχει ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών

από έλλπνες εκδότες
τον τελευταίο χρόνο στις διεθνείς
αγορές κεφαλαίων συνδεδεμένων
με στόχους ESG όπως πράσινα
ομόλογα και ομόλογα με δείκτη
αειφορίας

Ο Αλεξ Φωτακίδης της CVC
Capital Partners σημείωσε πως
η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις
επενδύσεις τους στην Ελλάδα είναι

θετική καθώς έγιναν σε αναπτυσσόμενους

τομείς εκτιμώντας
μάλιστα πως οι μακροπρόθεσμοι
θεσμικοί επενδυτές έχουν να
διαδραματίσουν ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό
ταξίδι της χώρας Η διεθνής επενδυτική

κοινότητα έχει αρχίσει να
παρακολουθεί στενά την Ελλάδα
όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις

με καλή συσχέτιση απόδοσης
ρίσκου σε διάφορα επενδυτικά

προϊόντα όπως μετοχές ομόλογα
ιδιωτικά κεφάλαια έργα υποδομών

και ακίνητα επισήμανε και
ο Γιώργος Ανδριανόπουλος της
Partners Group

Ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες
σε πολλούς κλάδους ιδίως

στην εφοδιαοτική αλυσίδα στη
φαρμακευτική βιομηχανία και
στην ψηφιακή τεχνολογία βλέπει

ο Αναστάσιος Αστυφίδης
της Ambrosia Capital θεωρώντας
πως και ο τραπεζικός τομέας μπορεί

πλέον να κοιτάξει μπροστά
Ο Γιώργος Ελεκίδης της Bain

Capital Credit εκτίμησε πως παρά
την επιβράδυνση της οικονομίας

ως συνέπεια του πολέμου η
Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη
θέση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές

χώρες σημειώνοντας
το χαμηλό σημείο εισόδου ενώ ο
Δημήτριος Αθανασόπουλος της
ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd επισήμανε

την αύξηση-ρεκόρ των ξένων
επενδύσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός

οι υποδομές η ενέργεια οι
κατασκευές η υγειονομική περίθαλψη

και τα ακίνητα Ορισμένοι
επιδιώκουν μάλιστα μεγαλύτερο
χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών
τους στη χώρα όπως εταιρείες
private equity funds υποδομών
κρατικά επενδυτικά ταμεία και
family offices με την Ελλάδα να
εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές

αποτιμήσεις και υψηλότερο
προφίλ ανάπτυξης
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rdAnnual Capital Link Invest in Greece Forum
A New Era A New Direction for Greece

Monday April 1 1th 2022 New York City
We are delighted to announce that our flagship annual conference Capital Link Invest in Greece Forum A New Era A New Direction for Greece
will be taking place as an in-person event on Monday April 11th 2022 at the Metropolitan Club in New York The event is held in cooperation with
NYSE and major global Investment banks and with the support of Lead Sponsors CITI A Tsakos Energy Navigation TEN Ltd
The Forum will highlight the significant progress made so far and the potential that lies ahead It will highlight Greece's competitive advantages and
focus on business and investment opportunities across the major sectors of the economy Excellent Forum Timing Greece has made a dynamic
comeback in the global capital markets and the global investment community but this is the first step Looking ahead despite the challenges stemming
from the pandemic there is a new reality and potential in Greece today Modernization and Investments are at the heart of the Greece 2.0 program
the largest plan developed in the modem history of the county aiming to change the economy model transforming it into a competitive and extroverted
one with a digital and efficient state The approximately EUR 31 billion that will be disbursed by the Recovery and Resilience Facility in addition to
the funds from the European Development Programs included in the new EU budget for the period 2021-2027 can be the foundation far Greece to
attract the significant and additional foreign investments that the country needs

KEYNOTE FEATURED SPEAKERS

PRIME MINISTER'S MESSAGE
A NEW ERA A NEW DIRECTION

FOR GREECE

KEYNOTE SPEAKER
via webcast

KEYNOTE SPEAKERS MINISTERS GOVERNMENT OFFICIALS OF THE HELLENIC REPUBLIC

H.E Kyriakos Mitsotakis
Prime Minister H E Christos Staikouras

Minister of Finance
H E Adonis Georgiadis

Minister of Development
Investments

H.E Nikos Papathanasis
Alternate Minister of Developmenl

Investments Private Investments PPPs

Ο
Η Ε Panos Tsakloglou

Deputy Minister of Labour
Social Affairs

Mr George Pitsilis
Governor of the

Independent Authority for Public
Revenue flAPR

Mr Gregory D Dimitriadis
CEO Member of the Board

of Directors
Hellenic Corporation of Assets

and Participations

Mr Michael Arghyrou
Chairman of the Council of

Economic Advisors
Ministry of Finance Hellenic

Republic

Mr Dimitrios Tsakonas
Director General

Public Debt Management Agency
P.D.MA

Mr Vassilis Kontozamanis
Advisor to the Ρ M

Former Alternate Minister
of Health

FORUM KEYNOTE SPEAKER

Dr Albert Bourla
Chairman Chief
Executive Officer
PFIZER

U.S Ambassador to
the Hellenic Republic

FORUM CLOSING DINNER CAPITAL LINK HELLENIC LEADERSHIP AWARD

WELCOME REMARKS
H.E.Alexandra Papadopoulou
Ambassador of Greece to the

United States 4
Hellenic Republic

KEYNOTE ADDRESS
Mrs Erika Olson

Deputy Assistant Secretary
Bureau of European and

Eurasian Affairs
U.S DEPARTMENT OF

STATE

2021 CAPITAL
LINK HELLENIC
LEADERSHIP

AWARD

Mr Alex Fotakidis
Partner

Head of Greece
CVC Capital Partners

The 2021 Capital Link Hellenic Leadership Award will be presented to Mr Alex Fotakidis Partner Head of Greece CVC Capital Partners for
his outstanding contribution to Greece CVC Capital Partners is among the most active institutional investors in Greece having committed more ttian
Euro 1 billion in equity since 2017 across various sectors
We recognize CVC Capital Partners and Mr Alex Fotakidis the partner heading the Greek investment team for the positive impact on Greece and
the Greek economy with the active investment participation and also for raising the profile of Greece as an investment destination within the global
investment community CVC Capital Partners investments are a direct boost to the Greek economy and also a vote of confidence that can help attract
additional foreign investments
One-on-one Meetings In parallel to the main sessions a series of one-on-one meetings are hosted between investors the management of the
participating companies and government officials providing unique networking opportunities
Who Should Attend Management of Top U.S Corporations with an active interest or involvement with Greece and The Greater Region Institutional
Investors in Greek Equities Fixed Income Securities Portfolio Managers Analysts Commercial and Investment Bankers Financial Advisors and
Brokers Financial Media Press

Important Safety Guidelines Respecting health protocols and covid-19 restrictions attendance to the Capital Link Forum is open only to vaccinated
attendees In order to be admitted to the Metropolitan Club kindly show proof of vaccination accompanied by an ID at the entrance

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

businessfiLe

Registration is complimentary For more details and registration http://forums.capitallink.com/greece/2021
For more information please contact Mrs Olga Bornozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1 212 661-7566 in NY
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πρεσβευτές του Βόλου διεθνώς
0 Νίκος και η Ολγα Μπορνόζη διακρίνονται για τη μεγάλη δραστηριότητα που αναπτύσσουν στο εξωτερικό

Προσωπικότητες

με διεθνή εμβέλεια

στο πεδίο του επιχειρείν δύο
αδέλφια από τον Βόλο ο Νίκος

και η Ολγα Μπορνόζη αποτελούν άξιους
πρεσβευτές των ελληνικών χρωμάτων στα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα

Ρεπορτάζ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Εχοντας ως έδρα τη Νέα Υόρκη και
πεδίο δράσης την Ελλάδα και τον κόσμο

συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων

εκπροσώπων της ομογένειας
κάνοντας υπερήφανους τους Βολιώτες

τους κατοίκους της Μαγνησίας
και τους ομογενείς της διασποράς

Πρόεδρος στην εταιρεία Capital Link
ο Νίκος Μπορνόζης με την Ολγα
Μπορνόζη να κατέχει τη θέση της διευθύνουσας

συμβούλου εκπροσωπούν
επάξια τον κλάδο του επιχειρείν και της
διοργάνωσης μεγάλων συνεδρίων
όπως το 23ο Ετήσιο Capital Link Invest

in Greece Forum το οποίο
πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Δευτέρα
στο Μετροπόλιταν Κλαμπ στη Νέα Υόρκη

με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων

από την Ελλάδα και το

εξωτερικό
Συγκεκριμένα συμμετείχε με βίντεο

ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

και με φυσική παρουσία ως ομιλητές

οι υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκουρας υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης αναπληρωτής

υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης
αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσα

κλόγλου διευθύνων σύμβουλος και μέλος

του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας

και Συμμετοχών Γρηγόρης Δημητριάδης

γενικός διευθυντής Οργανισμού

Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
Δημήτριος Τσάκωνας διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Γιώργος Πιτσιλής πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Τζέφρι Πράιτ δρ Αλμπερτ
Μπουρλά πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Ffzer

Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο Αλεξ Φω
τακίδης συνεργάτης και επικεφαλής
Ελλάδος της CVC Capital Partners για
την προσφορά του στην Ελλάδα

Επενδύσεις στο επίκεντρο
Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος

βρέθηκε για μια ακόμη φορά
η Capital Link των αδελφών Μπορνόζη

εταιρεία με πολύ μεγάλη δραστη¬

ριότητα
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία

στο Λονδίνο την Αθήνα και το Οσλο η

Capital Link δραστηριοποιείται από το
1995 στον τομέα των Επενδυτικών
Σχέσεων και Επικοινωνίας Investor
Relations Financial Communication

παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες

στο τομέα των χρηματοοικονομικών

επικοινωνιών και των επιχειρήσεων

με στρατηγική εστίαση στους τομείς

της ναυτιλίας των εμπορευμάτων
και της ενέργειας των MLP των Clo
sed_End Funds καθώς και των ETF

Παράλληλα δραστηριοποιείται στη

διοργάνωση ναυτιλιακών και επενδυτικών

συνεδρίων ανά τον κόσμο σε Κίνα

Ιαπωνία Σιγκαπούρη Χονγκ
Κονγκ Κύπρο Ελλάδα Γερμανία Αγγλία

Αμερική
Ιδιωτική εταιρεία δύο Βολιωτών η Capital

Link αναπτύσσει πολύ μεγάλο έργο

και στην Ελλάδα παράλληλα με την

Αμερική γεγονός που μεταφράζεται
σε επενδύσεις με πολύ καλές προοπτικές

για τη χώρα
Οπως αναφέρει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η

κ Μπορνόζη το συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε

στη Νέα Υόρκη προβάλλει

τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα στους ξένους επενδυτές διότι
αυτό είναι το ζητούμενο Να μπορέσουμε

να φέρουμε όσο το δυνατόν περισ
σότερους επενδυτές στην Ελλάδα διότι

υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
Κατ αρχάς έχουμε μια κυβέρνηση

που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στο

εξωτερικό και εμπνέει εμπιστοσύνη για
το παρόν και για το μέλλον της χώρας
Για να έρθει κάποιος να επενδύσει
πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

και το μέλλον της χώρας
Παράλληλα η κ Μπορνόζη επισημαίνει

ότι οι επενδύσεις των ξένων funds
στη χώρα μας αποτελούν πόλο έλξης
επενδυτών και ψήφο εμπιστοσύνης και
προς τους άλλους επενδυτές

Βολιώτες του κόσμου
Γόνοι εξέχουσας αστικής οικογένειας

του Βόλου με σπουδαίες πανεπιστημιακές

περγαμηνές ο Νίκος και η Ολγα
Μπορνόζη αναπτύσσουν σπουδαία επιχειρηματική

δραστηριότητα με το
βλέμμα στο μέλλον

Δικηγόρος ο πατέρας τους Ιωάννης
Μπορνόζης διετέλεσε κατά καιρούς
πρόεδρος του Rotary Club του Δικηγορικού

Συλλόγου Βόλου του Συλλόγου
Βορειοηπειρωτών και επίτιμος πρόξε¬

νος της Σουηδίας στον Βόλο
Η μητέρα τους Αγλαΐα κόρη του καπνέμπορου

Κωνσταντίνου Δομενικιώ
τη διακρίθηκε για την προσφορά της
όχι μόνο στην οικογένειά της τα ηνία
της οποίας ανέλαβε ολοκληρωτικά μετά

τον θάνατο του πατέρα της οικογένειας

το 1972 αλλά και στην κοινωνία
Μιλώντας άπταιστα γαλλικά και αγγλικά

διαδέχτηκε τον σύζυγό της μετά
τον θάνατο του στη θέση της επιτίμου
προξένου της Σουηδίας στον Βόλο και

υπήρξε ενεργό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων

Προξένων Τιμήθηκε για το έργο
της με το μετάλλιο First Class of the
Royal Order of the Pollar Star και το

μετάλλιο Royal Order of the Northern
Star των Ιπποτών της Τάξεως των Βάζα

από τον βασιλέα της Σουηδίας Κάρολο
Γουσταύο ενώ διετέλεσε πρόεδρος

του Ελληνικού Κλάδου της Διεθνούς
Κοινωνικής Υπηρεσίας με μεγάλη
προσφορά επίσης στο Λύκειο των Ελληνίδων

Βόλου

Δεμένη με την οικογένειά της υπήρξε
η κινητήρια δύναμή της συμμετέχοντας

αποφασιστικά και ενεργά και
στην εξέλιξη της επιχείρησης των παιδιών

της την Capital Link Μέχρι το
2008 παρευρισκόταν ανελλιπώς σε
όλα τα συνέδρια της Capital Link σε
Αθήνα Λονδίνο και Νέα Υόρκη και

υπήρξε στην κυριολεξία η εμψυχώτριά
τους

Επιστήμονες
με σπουδαίες περγαμηνές
Το πολύπλευρο έργο του Νίκου και

της Ολγας Μπορνόζη έχει αναδειχθεί
με πληθώρα δημοσιευμάτων στην Ελλάδα

και το εξωτερικό αποτελώντας
πηγή έμπνευσης για επιστήμονες και
επιχειρηματίες σε όλον τον κόσμο

Με αφετηρία το πατρικό τους σπίτι
στον Βόλο στη συμβολή των οδών Σόλωνος

με Ιάσονος τα δύο αγαπημένα
αδέλφια εξελίχθηκαν δυναμικά αποκτώντας

σπουδαία εφόδια γνώσης και
ζηλευτές πανεπιστημιακές περγαμηνές

Σε ηλικία 12 ετών τελειώνοντας το
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ο Νίκος
Μπορνόζης ο οποίος κατοικεί 40 χρόνια

στηνΑμερική φοίτησε στο Αμερικο
νικό Κολλέγιο στην Αθήνα στη συνέχεια

στη Νομική κατόπιν στο Πανεπιστήμιο

Χάρβαρντ με μια λαμπρή καριέρα
να ανοίγει στο εξωτερικό Εργάστηκε
στον τραπεζικό τομέα διετέλεσε

πρόεδρος της Γαλλικής Τράπεζας

Ο Νίκος και η ΟΑγα Μπορνόζη με τη μητέρα τους Αγλαΐα

Ο Νίκος και η Ολγα Μπορνόζη με τον Ντόναλντ Τραμπ

Credit Commercial de France επί δέκα
χρόνια δίδαξε ως καθηγητής στο City
University του Λονδίνου για να κάνει τη

μεγάλη τομή στο επιχειρείν ιδρύοντας
την εταιρεία Capital Link η οποία είναι
ταυτισμένη με το όραμα δύο σπουδαίων

Βολιωτών

Ο Βόλος της καρδιάς τους
Με ανάλογες προδιαγραφές εξελίχθηκε

και η πορεία της Ολγας Μπορνόζη
η οποία αποφοίτησε από το 2ο θηλέων

Βόλου για να σπουδάσει στη συνέχεια

στη Γενεύη στην Ελβετία Πολιτικές

Επιστήμες και Ευρωπαϊκές Σπουδές

και να ακολουθήσει μεταπτυχιακό
στις Διεθνείς Σπουδές Εργάστηκε για
10 χρόνια με την οικογένεια Λάτση στη
Γενεύη συνεργάστηκε με σπουδαίες
εταιρείες και μετά από Ιδχρόνια παραμονής

στην Ελβετία επέστρεψε στην
Ελλάδα για να μεταβεί στη συνέχεια
στην Αμερική ενώνοντας δυνάμεις μαζί

με τον αδελφό της στο πεδίο του επιχειρείν

με κομβικό σημείο την Capital
Link στις ΗΠΑ

Το 1998 δημιουργεί το γραφείο της
Capital Link στην Ελλάδα ενώ δέχεται
πρόταση να αναλάβει διευθύντρια στο

γραφείο του διευθύνοντος συμβούλου
των Ολυμπιακών Αγώνων Ανατρέχοντας

στη συγκεκριμένη περίοδο υπογραμμίζει

στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ έζησα
δύο από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής
μου στην επιτροπή διοργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων ως διευθύντρια
του γραφείου του διευθύνοντος συμβούλου

Συνολικά 40 χρόνια ζει στην Αμερική
ο Νίκος Μπορνόζης δώδεκα αντίστοιχα

η Ολγα με τον Βόλο και την Ελλάδα
να παραμένουν πάντα στην καρδιά
τους Η ίδια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα

στην Ελλάδα κα ι την Αμερική ενώ
θυμάται πάντα με νοσταλγία το πατρικό
σπίτι την πόλη και τους φίλους των νεανικών

χρόνων με τους οποίος διατηρεί

πάντα επικοινωνία
Εχω αγαπημένους φίλους στον Βόλο

Επτά μήνες τον χρόνο μένω στη Νέα
Υόρκη και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα

βρίσκομαι στην Αθήνα Υπεραγαπώ
τον Βόλο αναφέρει μεταξύ άλλων για
να προσθέσει δεν θα μπορούσα να ζήσω

μακριά από την Ελλάδα Ο Βόλος είναι

στην καρδιά μας είναι οι ρίζες μας
είναι το μέρος όπου γεννηθήκαμε και
έχουμε πάντα μέσα μας
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META TO ΠΑΣΧΑ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εσπευσμένη «έξοδος»
με νέο 5ετές ομόλογο
► Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ αύξησης
των επιτοκίων για την αναχαίτιση 

του πληθωριστικού κύματος
στην ατζέντα του οικονομικού
επιτελείου βρίσκεται σενάριο για
εσπευσμένη έξοδο στις αγορές
πριν οι αποδόσεις των ομολόγων
επιδοθούν σε ένα νέο ράλι, που
θα ανεβάσει το κόστος δανεισμού
για το Δημόσιο.

Σε ένα ταραχώδες σκηνικό,
που λόγω της αβεβαιότητας του
πολέμου στην Ουκρανία διαμορφώνεται 

από υψηλές ανάγκες για
μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας, 

στο υπουργείο Οικονομικών 
τρέχουν ασκήσεις για νέες

εκδοτικές προσπάθειες με στόχο
την ενίσχυση της χρηματοδοτικής
δύναμης πυρός και την αποτροπή
διαρροών στα ταμειακά διαθέσιμα 

που έχουν υποχωρήσει στα
επίπεδα των 38 δισ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) προβλέπει έξοδο στις
αγορές μετά το Πάσχα με 5ετές
ομόλογο για το οποίο θα υπάρξει 

ενδιαφέρον από την πλευρά
των επενδυτών, γεγονός που θα
επιτρέψει την άντληση ενός ποσού 

κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ.
Υπήρξε προεργασία για την έκδοση 

στο πλαίσιο του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη,
όπου ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής 

του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης
Τσάκωνας, πραγματοποίησαν συνάντηση 

με εκπροσώπους επεν-

Υπό τον φόβο αύξησης των
επιτοκίων, το οικονομικό
επιτελείο εξετάζει εσπευσμένη
έξοδο στις αγορές για να
ενισχύσει τα διαθέσιμα
των 38 δισ. ευρώ. Κλειδί η
«ετυμηγορία» της Standard &
Poor's τη Μεγάλη Παρασκευή

δυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών 

οίκων διερευνώντας τις
πιθανότητες συμμετοχής στην
ελληνική έκδοση.

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει και
η περίπτωση του 1 θετούς, αλλά
με δεδομένο ότι η απόδοση του
ομολόγου βρίσκεται κοντά στο
3% το γεγονός αυτό καθιστά αμφίβολη 

τη χρηματοδότηση του
Δημοσίου με ένα επιτόκιο καλύτερο 

από αυτό. Αλλωστε στο
υπουργείο Οικονομικών έχουν
πλέον συμβιβαστεί με την αύξηση 

στο κόστος δανεισμού, γνωρίζοντας 

εκ των προτέρων ότι
ανεξάρτητα με τη διάρκεια το
τελικό επιτόκιο θα είναι μέσα στη
δύσκολη αυτή συγκυρία αρκετά
τσιμπημένο σε σχέση με τις προηγούμενες 

εκδόσεις.
Αλλωστε για αυτόν ακριβώς

τον λόγο υπήρχαν σκέψεις το
προηγούμενο διάστημα, που εκφράστηκαν 

δημόσια από τους αρμόδιους 

υπουργούς, να παγώσει
ο φετινός δανεισμός και όλα τα
αντισταθμιστικά μέτρα για την

ακρίβεια να καλυφθούν από το
«μαξιλάρι» των διαθεσίμων που
λειτουργεί ως ασφάλιστρο κινδύνου 

για τους ξένους επενδυτές.
Ωστόσο με αυτή τη δημοσιονομική 

διαχείριση επιβαρύνεται το
πρωτογενές έλλειμμα και χάνεται
η σχέση της Ελλάδας με τις αγορές 

που ξεκίνησε να χτίζεται μετά
τα μνημόνια, ενώ υπάρχει και ο
στόχος για επενδυτική βαθμίδα
κάποια στιγμή μέσα στο 2023.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται 

να ληφθούν τις επόμενες
μέρες και σε κάθε περίπτωση μετά
την αξιολόγηση για τις προοπτικές 

της ελληνικής οικονομίας από
την Standard & Poor's τη Μεγάλη
Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι η
πρώτη έκδοση για το 2022 είχε
γίνει τον περασμένο Ιανουάριο με
την έκδοση 1 θετούς ομολόγου.
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε
3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%,
ακριβότερο σε σχέση με ένα έτος
νωρίτερα. Η επόμενη απόπειρα
έκδοσης ομολόγου προγραμματιζόταν 

για τον Μάρτιο με το οικονομικό 

επιτελείο να φρενάρει
τη διαδικασία, καθώς τα επιτόκια
είχαν αρχίσει να παίρνουν την
ανηφόρα.

Φέτος οι δανειακές ανάγκες
της χώρας ανέρχονται σε 24,8
δισ. και το υπουργείο Οικονομικών 

πρέπει να καλύψει 8 δισ.
ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 

4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να
χρηματοδοτήσει το έλλειμμα των
2,7 δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3
δισ. για τις υποχρεώσεις του κράτους.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ TOY PR ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ οικονομικό επιτελείο βρέθηκε στη Νέα Υόρκη
για να παραστεί στο συνέδριο ms Capital Link Ένα συνέδριο
που διεΕάγεται εδώ και χρόνια και κανέναβ δεν έχει καταλάβει
αν είναι αποτελεσματικό καθώβ στα πολλά χρόνια που γίνεται
αναζητείται έστω και μία συμφωνία που πέρασε μέσω του συνεδρίου

αυτού Παρ όλα αυτά κάθε χρόνο υπουργοί ανεξάρτητα

από χρώμα και κόμμα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη όπου αναστενάζουν

τα καταστήματα με είδη ρουχισμού Το ερώτημα βέβαια
είναι γιατί δεν βρέθηκε Kavévas μέχρι σήμερα να κάνει αποτίμηση

της χρησιμότητας ενός συνεδρίου όπου απλώς εμφανίζονται
Ελληνοαμερικανοί που κάνουν δημόσιες σχέσεις μοιράζουν

υποσχέσεις αλλά λεφτά δεν βάζουν στην Ελλάδα
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Νέα έξοδο στίς αγορές θά έπιχειρήσει ό ΟΔΔΗΧ
Οι επαφές Χρήστου Σταϊκούρα καίΔημήτρη Τσάκωνα στήνΝέα Υόρκη

too Γιάννη Στέργιου

Παρά τό υψηλό κόστος δανεισμού,
μέ τό όποιο βαρύνεται τό Ελληνικό 

Δημόσιο, ό Όργανισμός Διαχειρίσεως
Δημοσίου Χρέους καί τό Υπουργείο Οικονομικών 

θά έπιχειρήσουν, μετά τό Πάσχα,
τήν δεύτερη έξοδο γιά τό 2022 στίς αγορές,
προκειμένου νά αποστείλουν μήνυμα στούς
οίκους άξιολογήσεως ότι ή έλληνική οικονομία, 

έν μέσω κλυδωνισμών, είναι σέ θέση μέ
τή στρατηγική της νά άποκτήσει επενδυτική
βαθμίδα. Ή έλληνική Κυβέρνησις εχει ήδη
στείλει μήνυμα προσηλώσεως στήν δημοσιονομική 

σταθερότητα, μέ τά στελέχη τοΰ
οικονομικού έπιτελείου νά τονίζουν πώς, γιά
νά συγκρατηθεί τό κόστος δανεισμού, πρέπει 

νά διατηρηθεί ή συνετή δημοσιονομική
πολιτική.

'Άν καί μετά τό ξέσπασμα τοΰ πολέμου
στήν Ούκρανία οί συνθήκες γιά τό Δημόσιο 

έχουν επιδεινωθεί, μέ τίς αποδόσεις των
έλληνικων ομολόγων νά έχουν σκαρφαλώσει 

σέ ύψηλά 2,5 ετών, είναι είλημμένη
άπόφασις νά πραγματοποιηθεί αύτή ή έξοδος 

μέ τίς μεγαλύτερες τό δυνατόν δικλίδες
άσφαλείας. Τί σημαίνει αύτό; Ότι ό υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Στάίκούρας καί
ό επί κεφαλής τοΰ ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσά-
κωνας άπό τήν Νέα Υόρκη, όπου εύρέθη-
σαν στό πλαίσιο τοΰ συνεδρίου της Capital
Link, κατά τίς έπαφές πού είχαν μέ έπί κεφαλής 

επενδυτικών οϊκων έξησφάλισαν τή
συμμετοχή realmoney επενδυτών, πού θά
καλύψουν τήν έκδοση.

Τό πιθανώτερο είναι ό ΟΔΔΗΧ νά προ¬

χωρήσει στήν έκδοση ένός πενταετοΰς ομολόγου, 

μέ στόχο τήν άντληση 2 δισ. εύρώ.
Συμφώνως πρός τόν προγραμματισμό τοΰ
ΟΔΔΗΧ, θά άκολουθήσει τό re-opening τοΰ
30ετοΰς ομολόγου γιά τήν άντληση ένός δισεκατομμυρίου 

εύρώ, ένω τό καλοκαίρι
σκοπεύει νά έκδώσει ένα πράσινο ομόλογο.

Αξίζει νά σημειωθεί οτι ή έκδοσις ένός
πράσινου ομολόγου δεσμεύει τόν εκδότη
γιά τήν άξιοποίηση των άντληθέντων πόρων 

άπό τίς αγορές γιά «πράσινες» μόνο
δράσεις εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. 

Μάλιστα, θά πρέπει ό έκδοτης
νά αναλύσει στούς έν δυνάμει έπενδυτές τό
πρόγραμμα έπενδύσεων πού θά ύλοποιήσει
άλλά καί τά άντίστοιχα «παραδοτέα». Όπως
είπε δέ ό κ. Τσάκωνας, ένω οΐ προσπάθει¬

ες έπικεντρώνονται στό νά καταρτιστεί κατάλογος 

«πράσινων έργων», «δέν άπορρί-
πτεται ή δυνατότης έπέκτασης τοΰ πεδίου
έφαρμογής της πράσινης στρατηγικής χρηματοδότησης, 

ώστε νά ένσωματώνει εργα
καί προγράμματα κοινωνικοΰ χαρακτήρα
ή έργα πού άφοροΰν τή βιώσιμη άνάπτυξη
έν γένει». Ασφαλώς, τά έν λόγω ομόλογα
θά λειτουργήσουν παραπληρωματικά μέ τό
συνολικό πρόγραμμα δανεισμού της χώρας.
Ανοίγουν, βέβαια, τήν «βεντάλια» τών επενδυτών, 

στούς οποίους άναφέρεται ή χώρα,
καί, καθώς ή ποιότης τους είναι ύψηλή, βελτιώνουν 

τήν διεθνή εικόνα τοΰ Έλληνικοΰ
Δημοσίου σέ μία περίοδο, όπου ή επιστροφή 

στίς άγορές μέ άνταγωνιστικούς όρους
είναι τό μεγάλο ζητούμενο.

Οί στόχοι της εξόδου στίς άγορές

Στόχος παραμένει ή περαιτέρω βελτίωσις
τών δεικτών βιωσιμότητος τοΰ χρέους, τόσο 

τοΰ ποσοστού τών έτήσιων μικτών χρηματοδοτικών 

άναγκών ώς πρός τό ΑΕΠ όσο
καί τοΰ δείκτη χρέους πρός τό ΑΕΠ. Τό γεγονός 

δτι ή Ελλάς εχει, μέ διαφορά, τό υψηλότερο 

χρέος καί δέν έχει ανακτήσει ακόμη
τήν έπενδυτική βαθμίδα έχει αύξήσει σημαντικά 

τό κόστος δανεισμοΰ τοΰ Έλληνικοΰ
Δημοσίου. Ήδη άπό τήν πρώτη έξοδο της
Ελλάδος στίς άγορές μέ 1 θετές τόν περασμένο 

Ιανουάριο, διεφάνη οτι τό χαμηλό κόστος 

δανεισμοΰ άνήκει στό παρελθόν. Ύπ'
όψιν ότι ό φετινός προγραμματισμός προβλέπει 

άντληση άπό τίς άγορές γιά τό Ελληνικό 

Δημόσιο 12 δισ. εύρώ, έκ τών οποίων
ήδη ό ΟΔΔΗΧ εχει άπορροφήσει τά 3 δισ.
εύρώ. Ωστόσο, ή νέα έποχή τών ύψηλότε-
ρων έπιτοκίων δανεισμού άπαιτεΐ μία ιδιαίτερη 

δημοσιονομική πολιτική μετά τή διετία 

χαλαρώσεως ύπό τίς συνθήκες τής πανδημίας, 

πού οδήγησαν σέ αύξηση τοΰ χρέους 

πρός τό ΑΕΠ πάνω άπό τό 200%. Είναι
ένδεικτικό ότι ή χώρα τόν περασμένο Γενάρη 

δανείσθηκε μέ ύπερδιπλάσιο κόστος άπό

ό,τι άκριβώς έναν χρόνο πρίν, καθώς ή άπό-

δοσις στό 1 θετές διεμορφώθη στό 1,836%

άπό 0,807% τόν Ιανουάριο τοΰ 202 1 , ενώ ή
ζήτησις ήταν 50% χαμηλότερη.

Ή JP Morgan εξακολουθεί νά διατηρεί
μία μεσοπρόθεσμη εποικοδομητική στάση 

γιά τά έλληνικά ομόλογα, καθώς έκτιμφ
ότι ή άγορά ήδη κινείται μέ ένα pricing στίς
ύπερβολικές προσδοκίες γιά τό tapering της
Εύρωπάΐκής Κεντρικής Τραπέζης καί τό τέλος 

τών καθαρών άγορών τοΰ QE, στίς τρέχουσες 

άποτιμήσεις (άκόμη καί μετά άπό

τήν πρόσφατη αύστηροποίηση τής νομισματικής 

της πολιτικής), άγνοώντας τή βάση 

τής ισχυρής οικονομικής δραστηριότητος 
καί τοΰ πολιτικού καί χρηματοδοτικού

σκηνικού τής χώρας, έναντι της ύπόλοιπης
εύρωπαϊκής περιφέρειας. 'Επί πλέον, έκτιμφ
πώς τό spread μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ δεκαετούς 

καί τοΰ ίταλικοΰ θά παραμείνει σχεδόν
έπίπεδο σέ μεσοπρόθεσμη βάση έναντι τοΰ
τρέχοντος έπιπέδου τών 45 μονάδων βάσεως 

περίπου. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, παραμένει 

επιφυλακτική, παρά τίς φθηνές άπο-

τιμήσεις, καθώς τά έλληνικά κρατικά ομόλογα 

παραμένουν εύάλωτα σέ μία άπότομη
άναπροσαρμογή γιά λόγους ρευστότητος
καί σέ risk off κινήσεις, ειδικά μέ δεδομένο 

τό τρέχον κακό περιβάλλον ρευστότητος
τής ρηχής εγχώριας άγοράς.

Καί αύτό, διότι οί έπενδυτές τοποθετούνται 

γιά τό νέο περιβάλλον τών αύξήσε-
ων τών έπιτοκίων άπό τίς κεντρικές τράπεζες, 

τίς όποιες ώθεΐ ή άνοδος τοΰ πληθωρισμού 

καί τής μειώσεως τών άγορών περιουσιακών 

στοιχείων ύπό τά προγράμματα
ποσοτικής χαλαρώσεως, τά όποια καί κάλυπταν 

πλήρως ή σέ μεγάλο βαθμό τήν έκδο-
τική δραστηριότητα τών χωρών έν μέσω
τής πανδημίας, διασφαλίζοντας πολύ χαμηλά 

κόστη δανεισμού.

Αυξήσεις έπιτοκίων

Έάν, τελικά, οί προβλέψεις γιά αύξήσεις
τών έπιτοκίων άπό τήν Εύρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα έπιβεβαιωθοΰν, τότε τό κατα-
θετικό έπιτόκιο θά περάσει σέ θετικό έδαφος 

άπό τό -0,5%. Τί σημαίνει αύτό γιά τήν
χώρα μας; Κατ' άρχάς, θά σημάνει καί τήν
αύξηση τοΰ κόστους δανεισμού καί, ιδίως,
γιά τίς χώρες τής περιφέρειας. Στρατηγικά,
οί έκδόσεις τών χωρών ενδεχομένως νά έπι-

ταχυνθοΰν στό πρώτο μισό τοΰ έτους, προκειμένου 

ή Κυβέρνησις νά «προλάβει» νά
δανειστεί πρό τών αύξήσεων τών έπιτοκίων
τής ΕΚΤ, πού τοποθετούνται χρονικώς τόν
Σεπτέμβριο, at
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Μέση αξία
ανά συνεδρίαση

€71,85 εκατ

14.4.2022

Αξία συναλλαγών
εβδομάδας

€431,11 εκατ

Ανοδικές

64
Καθοδικές
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Σταθερές
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Αξία συναλλαγών Γενικός Δείκτης Q Αργία
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ΜΑΘΚ3Σ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 18,10 ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 01 9,38 ALPHA ΥΠΗΡ.&ΣΥΜΜ 7.369.569

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΙ 13,68 8,94 EUROBANK 3.711.313

IhlTRftKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 12,39 IB 7,31 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.709.156

ΑΒΑΞ 9,69 ΚΥΛΣΑ»ΝΪ11Π0ΥΛ0Υ 6,30 ΠΕΙΡΑΜΪ FINANCIAL HOLDINGS 1.859.209

ΕΛΜΟΪΛ 8,45 INIERUFEAAETA 5,60 MB 1.189.449

Η Ελλάδα μπροστά
σε οικονομική ανάκαμψη
Οι επισημάνσεις κορυφαίων στελεχών επενδυτικών κεφαλαίων στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη Βλέπουν ελκυστικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ

Παρά τις νέες προκλήσεις η Ελλάδα
έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες του
παρελθόντος και βρίσκεται μπροστά

σε ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης

και βιώσιμης ανάπτυξης
εκτίμησαν μεταξύ άλλων κορυφαία
στελέχη της επενδυτικής κοινότητας
στο πρόσφατο συνέδριο της Capital
Link νια τη χώρα μας στη Νέα Υόρκη

Ο Αλεξ Φωτακίδης της CVC
Capital Partners που είναι ένας
από τους πιο ενεργούς θεσμικούς
επενδυτές έχοντας επενδύσει περισσότερα

από 1,5 δισ ευρώ στην
Ελλάδα σημείωσε πως η μέχρι σήμερα

εμπειρία από τις επενδύσεις
τους είναι θετική καθώς έγιναν σε
αναιττυσσόμενοος τομείς εκτιμώντας

μάλιστα πως οι μακροπρόθε¬

σμοι θεσμικοί επενδυτές έχουν να
διαδραματίσουν ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό
ταξίδι της χώρας
Η διεθνής επενδυτική κοινότητα
έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά

την Ελλάδα όπου μπορούν να
γίνουν επενδύσεις με καλή συσχέτιση

απόδοσης ρίσκου σε διάφορα
επενδυτικά προϊόντα όπως μετοχές

ομόλογα ιδιωτικά κεφάλαια
έργα υποδομών και ακίνητα επεσήμανε

και ο Γιώργος Ανδριανόπουλος

της Partners Group
Οι πάγιες επενδύσεις που κατέρρευσαν

κατά την περίοδο 2012
2019 από το 25 στο 10 έχουν
εισέλθει σε ανοδική τροχιά από το
2019 και παρέμειναν αξιοσημείωτα

ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της
πανδημίας χάρη στη συσσωρευμένη

ζήτηση ενώ και το 2022 αναμένεται
να είναι μια ακόμα δυνατή χρο

νιά προέβλεψε και ο Αναστάσιος
Ασιυφίδης της Ambrosia Capital
Βλέπει ελκυστικές επενδυτικές

ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους
ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα
στη φαρμακευτική βιομηχανία και
στην ψηφιακή τεχνολογι'α ενώ ο
τραπεζικός τομέας μπορεί πλέον
να κοιτάξει μπροστά
Ο Δημήτριος Αθανασόπουλος της
ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd σημείωσε

την πρώτος ανή για τα ελληνικά
δεδομένα αύξηση-ρεκόρ των ξένων

επενδύσεων σε πολλούς τομείς
όπως ο τουρισμός οι υποδομές η
ενέργιια οι κατασκευές η υγειονομική

περίθαλψη και τα ακίνητα
Ορισμένοι επιδιώκουν μάλιστα

μεγαλύτερα χρονικό ορίζοντα των

επενδύσεών τους στη χώρα όπως
εταιρείες private equity funds υποδομών

κρατικά επενδστικά ταμεία
και family offices με την Ελλάδα να
εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές

αποτιμήσεις και υψηλότερο
προφίλ ανάπτυξης Ο Γιώργος Ελε
κίδης της Bain Capital Credit εκτίμησε

πως παρά την επιβράδυνση
της οικονομίας ως συνέπεια του πολέμου

η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη

θέση σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες σημειώνοντας
το χαμηλό σημείο εισόδου σε αυτή
τη διαταραχή καθώς η οικονομία
βγαίνει από το μια ΙΟετή κρίση την
ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης
σε τομείς όπως το real estate και η
φιλοξενία την ώρο που ο τραπεζικός

τομέας επικεντρώνεται πλέον
σε νέους δανεισμούς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ατμομηχανή
xns οικονομιαβ
Ο κ Samy David της Fortress
σημείωσε πως η κρίση χρέους
οδήγησε σε απώλειες 25 του
ΑΕΠ της Ελλάδας και στη δημιουργία

μη εξυπηρετούμενων
δανείων περίπου 100 δισ ευρώ

Το πρώτο βήμα προς την
ανάκαμψη ήταν η δημιουργι'α
μεγάλων εταιρειών διαχείρισης
κόκκινων δανείων και η πώληση

χαρτοφυλακίων σε εξειδι
κευμένοος επενδυτές
Το δεύτερο είναι η αποκατάσταση

και η θεραπεία του προ
βλήματος Οι εταιρείες θα πρέπει

να γίνουν ξανά παραγωγικές
και οι επιχειρηματίες πρέπει να
έχουν κίνητρα να επιχειρούν
Ενας ενάρετος κύκλος που
βοηθάει την οικονομία να πάει

μπροστά εκτιμώντας πως οι
τράπεζες αποτελούν την ατμομηχανή

της οικονομίας ενώ σε
λίγα χρόνια η πλειοψηφία των
εταιρειών αφού έχουν γίνει πάλι

παραγωγικές θα είναι μέρος
του υγιούς πελατολογιου του
τραπεζικού συστήματος
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ίο ραντάρ των αγοŒ3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υπουργείο Οικονομικών
σχεδιάζουν να προχωρήσουν

στο επόμενο βήμα με
μια έκδοση πενταετούς
ή επταετούς ομοΗόγου

2 δισ ευρώ με στόχο τη
συνέχιση της σύνδεσης της

ειρηνικής οικονομίας με τις
αγορές και την ενίσχυση της

ρευστότητας του Δημοσίου

Εξοδοε oris
αγορέβ μετά

το Πάσχα
Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

s.stavropierrakou@realnews.gr

Παράθυρο
ευκαιρίαςγια έξοδο στιςαγο

ρές μετά το Πάσχα αναζητούντο οικονομικό

επιτελείο και ο Οργανισμός Διαχείρισης

Δημοσίου Χρέους μέσα σε ένα περιβάλλον
όπου είναι σαφές ότι η εποχή του φθηνού

δανεισμού έχει τελειώσει Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα

που επικρατεί στις αγορές λόγω του πολέμου

στην Ουκρανία και του υψηλού πληθωρισμού

στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν
να προχωρήσουν με προσοχή στο επόμενο βήμα

με μια έκδοση πενταετούς ή επταετούςομο
λόγου για περίπου 2 δισ ευρώ με στόχο αφενός

τη συνέχιση της σύνδεσης της ελληνικής οι

κονομίαςμετιςαγορέςκαι αφετέρου την ενίσχυση

τηςρευστότηταςτου Δημοσίου Ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής

του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας στο

περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link που

πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα
στη Νέα Υόρκη συναντήθηκαν με εκπροσώπους

επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών
οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής

στην ελληνική έκδοση Η τελική απόφαση
αναμένεται να ληφθεί το επόμενο διάστημα και

αφού δημοσιοποιηθούν η αξιολόγηση από τη
Standard Poor's τη Μεγάλη Παρασκευή αλλά
και νωρίτερα οι προθέσειςτης Ευρωπαϊκής Κε

ντρικήςΤράπεζας σχετικά μετην αύξηση των επιτοκίων

τον προσεχή Σεπτέμβριο Στα πλεονεκτήματα

της απόπειρας την επόμενη περίοδο περιλαμβάνεται

και η εξόφληση των υπόλοιπων δανείων

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με
την οποία έκλεισε μια περίοδος δοκιμασίαςτου
ελληνικού λαού Το 2022 έτσι και αλλιώς είναι
ένα έτος υψηλών αποδόσεων για τα ομόλογα
λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και τα επιτόκια

δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά του

περασμένου έτους

Οι δανειακές ανάγκες
Σε 24,8 δισ ευρώ ανέρχονται οι δανειακέςανά

γκεςτης χώρας και το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καλύψει 8 δισ ευρώ
σε αποπληρωμέςομολόγων 4,7 δισ ευρώ σε τόκους να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα

των2,7δισ ευρώ καινά πληρώσει 4,3 δισ ευρώ γιατιςυποχρεώσειςτου
κράτους Οι συνθήκες στις αγορές λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού
είχαν οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τώρα στην απόφαση να κρατήσει

παγωμένο»το σχέδιο για κρατικό δανεισμό και να στραφεί στη χρήση των
ταμειακών διαθεσίμων για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες που προέκυψαν
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξαιτίαςτου πολέμου και της ενεργειακής κρίσης

Ωστόσο το οικονομικό επιτελείο θέλει να στείλει μήνυμα στις αγορές ότι παρά

τιςδυσμενείς εξωγενείς συγκυρίες είναι σε θέση να επιστρέψει σε πρωτογενή

πλεονάσματα αλλά και να ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα από το 2023 Η

κρίση του πολέμου στην Ουκρανία πλήττει αλλά δεν θα εκτρέψει την ελληνική

οικονομία είναι το μήνυμα που εκπέμπεται Βασικός στόχος του ΟΔΔΗΧ και του
οικονομικού επιτελείου είναι να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις που θα πείσουν
τους οίκους αξιολόγησης να ανεβάσουν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα

Η χώρα εξακολουθεί να έχει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα περί τα 38 δισ ευρώ

τα οποία εξασφαλίζουν τις ανάγκες χρηματοδότησης έχει ισχυρές προοπτικές

λόγω της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων αλλά και των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης ενώ βρίσκεται σε ανοδική τροχιά αξιολογήσεων από τους οίκους
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τον περασμένο

Μάρτιο το ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα ΒΒ υψηλό και άλλαξε την
προοπτική του σε σταθερή από θετική

Σύμφωνα με τον DBRS η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη του οίκου ότι η

Ελλάδα συνεχίζει να κάνει πρόοδο στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και παρα¬

μένει πλήρως δεσμευμένη στη δημοσιονομική
προσαρμογή

Η αρχή
Η πρώτη έκδοση για το 2022 είχε γίνει τον
περασμένο Ιανουάριο με την έκδοση δεκαετούς

ομολόγου Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε

3 δισ ευρώ με επιτόκιο 1,83 υψηλότερο
σε σχέση με το 2021 Η επόμενη απόπειρα έκδοσης

ομολόγου προγραμματιζόταν για τον
Μάρτιο με την κυβέρνηση να παγώνει κάθε

διαδικασία καθώς τα επιτόκια είχαν αρχίσει
να παίρνουν την ανηφόρα Την περασμένη

Τετάρτη η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου

βρέθηκε στο 2,86 με τις προβλέψεις να
είναι πιο δυσοίωνες καθώς οι Κεντρικές Τράπεζες

αναμένεται να οδηγηθούν σε αυστηρότερη

νομισματική πολιτική Η ΕΚΤ έχει αποφασίσει

να λάβει μια συμβιβαστική απόφαση με
την αυστηροποίηση του χρονοδιαγράμματος
για τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων

στο πλαίσιο του ΑΡΡ και αποσύνδεση του
χρόνου μιας πρώτης αύξησης των επιτοκίων
η οποία είναι πιθανή το γ τρίμηνο του 2022

vasoangeletou gmall.com

η άποψη
της ΒΑΣΩΣ

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ

Σε τεντωμένο σχοινί
ΟΣΟ ΒΑΘΑΙΝΕΙ η ενεργειακή κρίση τόσο βαθύτερα
πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη Το ερώτημα είναι
σε ποια τσέπη Στην κυβέρνηση αναζητούν τον πιο

ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο χρηματοδότησης των
νέων μέτρων στήριξης Ηδη έχουν ληφθεί μέτρα 2,5
δισ ευρώ τα οποία όμως είχαν περίπου το αποτέλεσμα
που έχει η ασπιρίνη στον καρκίνο Τώρα η κυβέρνηση
εξετάζει νέα μέτρα 2,5-4 δια ευρώ που θα ληφθούν
από τον Μάιο θα αλλάξει μάλιστα το μοντέλο
της στήριξης αφού οι επιδοτήσεις αποδεικνύονται
αναποτελεσματικές

Το δύσκολο στοίχημα είναι το πώς θα χρηματοδοτηθεί
αυτή η στήριξη θα πει κάποιος έχουμε τα 37 δισ από
το μαξιλάρι Μια τέτοια κίνηση όμως αποτελεί ανάθεμα
όχι μόνο για τους δανειστές αλλά το κυριότερο για τις

αγορές Αν μπει χέρι στο μαξιλάρι η επενδυτική βαθμίδα
που φιλοδοξούμε να εξασφαλίσουμε το 2023 θα πάει

περίπατο Αλλο σενάριο είναι η έκδοση δεκαετούς
ομολόγου παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις έχουν
διπλασιαστεί από τον Δεκέμβριο επιστρέφοντας στα
επίπεδα του 2019

Στο τέλος-τέλος το στοίχημα είναι ένα Να μην
ξεχειλώσει το πρωτογενές έλλειμμα πέρα από το 2

για εφέτος ώστε να περάσουμε σε πλεόνασμα το
2023 Δυστυχώς όσο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πετούν
το μπαλάκι στα εθνικά γήπεδα αντί να δώσουν μια
συνολική πανευρωπαϊκή λύση οι κυβερνήσεις του
Νότου θα ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί Αναμένουμε
τη Σύνοδο Κορυφής τον Μάιο για καλύτερες
αποφάσεις
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Tous πήρε από το χέρι
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ που τρέφουν για τον υπουργό AvâmuÇns
Αδωνι Γεωργιάδη οι ξένοι επενδυτή δεν κρύβεται και

αυτό το παραδέχονται και οι συνάδελφοι του στην κυβέρνηση

Xpnotos Σταϊκούραε Nîkos ΠαπαθανάσΓΚ
nàvos Τσακλόγλου που βρέθηκαν μαζί του στο φόρουμ

ins Capital Link όπου παρουσιάστηκε το επενδυτικό

προφίλ ïïis Ennäöas Αναφέρουν μάλιστα cos απολύτου

χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Αλμπερι Μπουρ
λά για τον υπουργό AvâmuÇns σε σχέση με την επένδυση

ms Pfizer στη θεσσαλονίκη Mas πήρε από το χέρι
και ias έλυσε όλα τα προβλήματα

Π.Γ
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Μήνυμα από Μπουρλά σε επενδυτές
> ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Να 
«επενδύσουν στην

Ελλάδα», κάλεσε τους
ξένους επενδυτές ο
CEO της Pfizer Άλμπερτ
Μπουρλά, οτο «Capital

Link Invest in Greece», δίνοντάς
τους ανά τον κόσμο, μήνυμα να
δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης».
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη
Νέα Υόρκη, στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link», στο οποίο συμμετείχαν 

οι υπουργοί Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-

,δης και ο αν. υπουργός Νίκος Παπα-

θανάσης, ο κ. Μπουρλά, είπε: «Θα

ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά
_ με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και

την εμπειρία τη δική μας. Αρχικά,
η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην
Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους 

και η αλήθεια είναι ότι εγώ
αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν
το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα
να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε
πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου,
αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να

κάνω επίδειξη στους φίλους μου.
Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα 

αυστηρά επαγγελματικά
όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει
μία τεράστια ευκαιρία για να κάνω
κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα
πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από

τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα
σωστά ταλέντα για τους διάφορους 

τομείς μας. Είμαστε μία πολύ
εξειδικευμένη εταιρία, για αυτό
και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, 

βιόλόγους, γιατρούς,
αλλά και επιστήμονες Πληροφορικής, 

επιστήμονες δεδομένων.
Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι
η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους 

σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το
"brain drain", οι άνθρωποι έφευγαν 

από τη χώρα, αλλά στα πανεπιστήμια, 

π.χ. στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη

υπήρχαν 100.000 φοιτητές. Δεν
είναι μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. 

Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε 

προσωπικό. Και ήξερα ότι θα
είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν 

μία ευκαιρία να αποδείξουν
όχι μόνο ποιοι είναι αλλά έψαχναν
και μία ευκαιρία για να αποδείξουν
σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να
τα καταφέρει. Σας μιλάω σοβαρά,
θεωρούν ως αποστολή της ζωής
τους όχι μόνο να κάνουν την δουλειά 

τους στη Pfizer -μιλώ για τους
συγκεκριμένους που δουλεύουν
για εμάς και έχουν προσληφθεί ως
μέρος του έργου-, το βλέπουν ως
ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους
ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή 

την πόλη. Και θα έρθουν ακόμα 

περισσότεροι. Θυμάμαι, όταν
πρωτοπήγα στον υπουργό, τον κ.

Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις
λεπτομέρειες με την ομάδα των
ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, 

οι οποίοι είχαν έρθει να
επισκεφτούν την Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοι βλέπουν την ευκαιρία να αποδείξουν
σε όλους, ότι η Pfizer καλώς ήρθε σε αυτή την πόλη
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Τα χρεη τρώνε
τις επιστροφές φόρου

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΡΟΓΚΑΚΟΥ

Συμψηφισμοί
με αυτόματες
διασταυρώσεις
κάθε δύο μήνες

Περιοδικούς

συμψηφισμούς
υπολοίπων προς επιστροφή

με υφιστάμενες
οφειλές κάθε δύο μήνες

σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων μηδενίζοντας έτσι την
πιθανότητα να ξεφύγει η επιστροφή

για όσους χρωστούν στην Εφορία

ή το ασφαλιστικό ταμείο και να

γλιτώσουν το συμψηφισμό
Με την πρεμιέρα του νέου συστήματος

αυτόματων διασταυρώσεων
και συμψηφισμών με επιστροφές
φόρου και οφειλών κάθε δύο μήνες

τόσο προς την Εφορία όσο και
τα ασφαλιστικά ταμεία θα σταματήσει

η χρονοβόρα διαδικασία των
συμψηφισμών οφειλών με επιστροφές

που μέχρι σήμερα γίνεται
χειρόγραφα Η διαδικασία θα γίνεται
κάθε δύο μήνες και έτσι οι επιστρο¬

φές φόρου αναμένεται να περιοριστούν

σημαντικά,-καθώς 7 στους 10

φορολογούμενους έχουν χρέη προς
το Δημόσιο Παράλληλα θα σημειωθεί

αύξηση των δημοσίων εσόδων
αφού θα κλείσουν κενά οφειλών

Μιλώντας στο Συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής
της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε

στις προθέσεις του συστήματος

λέγοντας ότι δημιουργούμε
ένα επιχειρησιακό μοντέλο που θα
βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο

εμείς στη φορολογική Διοίκηση
όσο και οι φορολογούμενοι ενδυναμώνοντας

ταυτόχρονα την ακεραιο
τητά μας και τη διαφάνεια

Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους

που δικαιούνται φοροεπι
στροφής ταυτόχρονα χρωστούν
στη φορολογική Διοίκηση ή/και

στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία

του συμψηφισμού γίνεται
χειρόγραφα και τοπικά σημείωσε
ο κ Πιτσιλής αναδεικνύοντας ότι
με τη διαδικασία που ακολουθείται
σήμερα χάνεται χρόνος και για τη
φορολογική Διοίκηση και για τους
φορολογουμένους Σύμφωνα με τα
πιο πρόσφατα στοιχεία συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος στην Εφορία
ύψους 112,959 δισ ευρώ έχουν
πάνω από 4 εκατ φορολογούμενοι
συγκεκριμένα 4.049.913 Το πραγματικό

χρέος των παραπάνω μετά
το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων

είσπραξης περιορίζεται σε
87,931 δια ευρώ ενώ τα χρέη στα
ασφαλιστικά ταμεία είναι 41 δια ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 803
εκατ ευρώ ανήλθαν οι απλήρωτοι
φόροι μόνο τον Ιανουάριο
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Marina Tower
Το επόμενο
deal της Lamda
οίο project
Ελληνικό

To Marina Tower το φιλόδοξο
project πολυτελών κατοικιών
της Lamda Development στο
Ελληνικό προϋπολογισμού άνω
των 250 εκατ ευρώ αναμένεται
να βρει κατασκευαστή αν δεν
τον έχει ήδη βρει καθώς ολοκληρώνονται

οι διαδικασίες του

διαγωνισμού για το έργο που διεκδικούν

όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί

όμιλοι Ο Οδυσσέας
Αθανασίου διευθύνων σύμβουλος

της Lamda εθεάθη στις αρχές

της εβδομάδας στη Νέα Υόρκη

για επαφές με θεσμικούς στο
πλαίσιο συνεδρίου της Capital
Link Από την παρουσίαση των

αποτελεσμάτων του 2021 προκύπτει

πως η εταιρεία έχει ήδη

λάβει προκαταβολές για το 75

της πωλούμενης επιφάνειας του
Marina Tower που με την ολοκλήρωση

των συμβολαίων αγοραπωλησίας

θα αποφέρει περί
τα 374 εκατ ευρώ
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IiaÏKOÙpas καιΆδωνιε
ενθουσίασαν

Οι ομιλίες Σταϊκούρα και Γεωργιάδη στο ετήσιο

Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη με τίτλο 23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum ενθουσίασαν τους δεκάδες

παριστάμενους οι οποίοι διψούσαν για
να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την
Ελλάδα και τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρει

Σε αυτόν τον τομέα δεν έχει γίνει απλά πολύ

καλή δουλειά από τους υπουργούς Οικονομικών

και Ανάπτυξης Χρήστο Σταϊκούρα και Άδωνι
Γεωργιάδη αλλά στο πολύ καλό αποτέλεσμα
πέραν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει και ο

απερχόμενος πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ Όηως
μαθαίνουμε έως τις εκλογές θα έχουμε πολλές
και σημαντικές ανακοινώσεις για αμερικανικά
κεφάλαια τα οποία θα τοποθετηθούν στην ελληνική

οικονομία
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Σε στάση αναμονής παραμένει
η Αθήναγια τον δημόσιο δανεισμό
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ

Η στροφή της ΕΚΤ και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναβάλλουν για αργότεμα
τις εκδόσεις όημουίου χρέους

Η επενδυτική βαθμίδα

Σε
ό.τι αφορά την ανάκτηση από την Ελλάδα της

επενδυτικής βαθμίδας οι ερωτήσεις ήταν σχετικά

λίγες και από επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται
να τοποθετηθούν μακροπρόθεσμα σε ελληνικά ομόλογα

Η επενδυτική βαθμίδα πρακτικά συνδέεται με το ποσοστό

των κεφαλαίων που μπορούν να επενδύσουν σε
ελληνικά ομόλογα οι λεγόμενοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές

κυρίως τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλιστικές

εταιρείες Αυτοί διακρατούν τα ομόλογα αυτά ως
αποταμιεύσεις σταθεροποιώντας τις τιμές και τις αποδόσεις

των κρατικών τίτλων Η ελληνική απάντηση ήταν
ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό.τι πρέπει

ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει τουλάχιστον την ελάχιστη

επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ μέσα στο 2023
Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι επενδυτές που συναντήθηκαν

κατ ιδίαν με τα μέλη της ελληνικής αποστολής

αντιμετώπιζαν την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία θα

έπρεπε να βρίσκεται ήδη στην επενδυτική βαθμίδα αλλά

μεσολάβησε η κρίση που έφερε η πανδημία του κορο
νοϊού n οποία την καθυστέρησε

Ενισχυτική προς την άποψη αυτή ήταν και η νέα υπενθύμιση

από την ΕΚΤ την περασμένη Πέμπτη ότι η Ελλάδα

θα συνεχίσει να στηρίζεται από την Τράπεζα πέραν

της επανεπένδυσης στους τίτλους που λήγουν και
σε τίτλους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις αγορές
μέχρι και το 2024

Στην πορεία για την επενδυτική βαθμίδα θα έχουμε

τη Μεγάλη Παρασκευή μια νέα αξιολόγηση από τον
οίκο Standard Poor's ο οποίος έχει βαθμολογήσει
την πιστοληπτική ικανότητα της οικονομίας στη βαθμίδα

ΒΒ και με θετικές προοπτικές Λόγω της συγκυρίας
οι προσδοκίες για μια θετική έκπληξη όπως αυτή της

DBRS είναι χαμηλές Διατηρείται όμως η ελπίδα για μια
θετική κίνηση του οίκου στην επόμενη αξιολόγηση της

οικονομίας που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο

ρος νέα αναβολή

οδηγείται
η υλοποίηση

του προγράμματος δανεισμού

του Δημοσίου καθώς
η μεταβλητότητα στις αγορές
χρήματος παραμένει έντονη

μετά και την επικύρωση της

στροφής της νομισματικής πολιτικής

από την ΕΚΤ την περασμένη

Πέμπτη
Τα ελληνικά ομόλογα δείχνουν

να αντέχουν απέναντι
στην αβεβαιότητα από την αύξηση

των τιμών που ξεκίνησε
no τέλος του lockdown των
οικονομιών της E.E λόγω
COVID και πλέον εξελίσσεται

σε πληθωριστικό τσουνά

μι ot καύσιμα και τρόφιμα με
τον πόλεμο στην Ουκρανία Οι
εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν
rnv ΕΚΤ να αποςκτσίσει τη διακοπή

του QE στο τρίτο τρίμηνο

του χρόνου και το άνοιγμα
του κύκλου της αύξησης των
επιτοκίων τούς τελευταίους
μήνες του 2022 Προφανώς
καμία από τις εξελίξεις αυτές
δεν ήταν θετική για τα ελληνικά

ομόλογα
Η δυσμενής διεθνής οικονομική

συγκυρία οδήγησε σε
αναστολή τη συμπλήρωση
της ελληνικής αγοράς ομολόγων

και —φυσικό— του προγράμματος

δανεισμού του Δημοσίου

για το 2022 το οποίο
έχει υλοποιηθεί μόνο κατά τα 3
6ισ από ία συνολικά 12 διο
ποιι είχαν ανακοινωθεί στο τέλος

του 2021

ρμόδια στελέχη του
ΥΠΟΙΚ τόνιζαν ότι
η πρόθεση για συνεχή

παρουσία σης αγορές παραμένει

αλλά σε αυτήν τη φάση
προέχει η προστασία των

υφιστάμενων

επενδυτών ελληνικών

ομολόγων Λόγω της κατάστασης

ποιι έχει διαμορφωθεί
όσοι έχουν αγοράσει ελληνικά

ομολογά έχουν χάσει ήδη

περίπου 10 Προσπαθούμε
να περιορίσουμε την απώλεια
εκεί μέχρι οι αγορές να σταθεροποιηθούν

και να αρχίσουν
ξανά να ανεβαίνουν τονίζει
αρμόδιο στέλεχος του ΥΙ Κ 1Κ

σημειώνοντας ότι n μεταβλητότητα

είναι τόσο μεγάλη που οι

τιμές —όχι μόνο για την Ελλάδα

αλλά για όλη την Ευρωζώ
VII— μπορούν να χάσουν 10
αν όχι μεγαλύτερο ποσοστό
ακόμα και μέοα σε μία εβδο

Προτεραιότητα
για το ΥΠΟΙΚ
η προστασία
τωνυφιστάμενων
επενδυτών
ελληνικών
ομολόγων

μόδα Πράγματι όσοι τοποθετήθηκαν

στο τελευταία έκδοση
του 1 θετούς ομολόγου στις 17

Ιανουαρίου αγόρασαν σε τιμή
99,2 και εξασφάλισαν ετήσιο
κουπόνι 1,75 ενώ το μέσο
επιτόκιο της δημοπρασίας διαμορφώθηκε

στο 1 834 Σήμερα

η τιμή είναι 10 χαμηλότερη

και το ελληνικό δεκαετές
διαπραγματεύεται με απόδοση

κοντά στο 2,9

ε ό,τι αφορά τη νευρικότητα

ποιι υπάρχει ενδεικτικά

μπορούμε να
αναφέρουμε ότι η απόδοση του
ελληνικού δεκαετούς στις αρχές

του μήνα όταν βρίσκονταν
ακόμη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις

για τη λήξη tou πολέμου

στην Ουκρανία είχε υποχωρήσει

στο 2,5 Με τη διακοπή

των συνομιλιών όμως
η απόδοση εκτοξεύτηκε στο

2,9 σελιγότερο από 10 ημέρες

Αυτό σημαίνει ότι αν τα

Δημόσιο είχε βγει στις αγορές

στις αρχές του μήνα οι επενδυτές

που θα είχαν αγοράσει
το ομόλογο που θα είχε δημοπρατήσει

ο ΟΔΔΗΧ θα έγραφαν

ήδη ζημίες Κάτι τέτοιο θα

οδηγούσε όχι μόνο σε μαζικές
πωλήσεις τούς ελληνικούς τίτλους

αλλά και σε ταχύτερη αύξηση

των επιτοκίων σε επόμενες

εκδόσεις άρα και του κόστους

δανεισμού του Δημοσίου

Καταφύγιο τα
ταμειακά διαθέσιμα

Με αυτά τα δεδομένα το
ΥΠΟΙΚ στρέφεται προς το παρόν

στην κάλυψη των δανειακών

αναγκών του από τα διαθέσιμα

των 38 δισ ευρώ περιμένοντας

την κατάσταση να

σταθεροποιηθεί κάτι που θεωρείται

ότι είναι εξηγήσιμο
και από τις αγορές Άλλωστε
τα καλά νέα για ίο ελληνικό
χρέος δεν έχουν εκλείψει Η
πρόσφατη εξόφληση των δανείων

ίου ΔΝΤ έκανε πολύ θε¬

τική εντύπωση στους επενδυτές

με τους οποίους συναντήθηκε

το οικονομικό επιτελείο
που βρέθηκε μέσα στην εβδομάδα

στη Νέα Υόρκη με την

ευκαιρία του συνεδρίου του

Capital Link
Η νέα οπτική του real

money προς τη χώρα μας
φάνηκε και από το ενδιαφέρον

που υπήρχε από μεγάλες
επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο

που έχουν έδρα και στις
ΗΠΑ για ευκαιρίες επενδύσεων

που υπάρχουν σε τομείς
όπως ο τουρισμός η ενέργεια
και κυρίως οι ΑΠΕ και οι κατασκευές

Ολα αυτά σε συνδυασμό

βέβαια και με τα 70
δισ ευρώ των κοινοτικών πόρων

που αναμένει η Ελλάδα
από το Ταμείο Ανάκαμψης και
το ΕΣΠΑ 2021-2027

Το ερώτημα
των εκλογών

Ένα ερώτημα προς τις ελληνικές

αρχές που κάνουν από το

τέλος του 202 1 οι οίκοι αξιολόγησης

και έγινε από πολλούς
και στη Νέα Υόρκη αφορά
την πολιτική σταθερότητα πριν
κατά τη διάρκεια και μετά τις
εθνικές εκλογές Η απάντηση
από τους'Ελληνες υπουργούς
που παρευρέθηκαν αλλά και
υπόλοιπα μέλη της αποστολής
ήταν ότι τα πολιτικά κόμματα
που βρίσκονται ή διεκδικούν
την κυβέρνηση δεν πρόκειται
να αλλάξουν τους όρους του
παιχνιδιού σε ό,τι αφορά την

οικονομία
Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο

υποερώτημα της διάρκειας
του εκλογικού κύκλου όπου
στην Ελλάδα σε αντίθεση με
ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες
της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης παγώνουν

τα πάντα τα κυβερνητικά

στελέχη διαβεβαίωσαν
ότι ο εκλογικός κύκλος θα είναι

ο μικρότερος δυνατός και

υπάρχει η πρόθεση να σχηματιστεί

νέα κυβέρνηση το ταχύτερο

δυνατό
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Αγορές Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Επενδύσεις

Στο ραντάρ
των ξένων

επενδυτώνπάλι
τα ελληνικά 388618
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ δΤΟΚΥ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΑΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ βΙθΠΙτβΐΊ3Μουη3ΐϊ@ε3βί3ΐ.ξΓ

ο Ελληνικό Χρηματιστήριο

έχει
επιστρέψει στις

θετικές αποδόσεις από τις αρχές

τοιι έτους τη στιγμή που οι

μεγάλοι διεθνείς δείκτες πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων βρίσκονται

ακόμη στα αρνητικά
ο τραπεζικός κλάδος έχει υπε

ραποδωσει σημαντικά και άνω
του 6 έναντι του αντίστοιχου

ευρωπαϊκού πς τελευταίες επτά

εβδομάδες η συναλλακτική
δραστηριότητα έχει επανέλθει

σε υψηλά επίπεδα με τον
πήχη της αγοράς να μπαίνει

όλο και υψηλότερα και
το στοίχημα των 1.000 μονάδων

για τον Γενικό Δείκτη

να αρχίζει και πάλι να
μπαίνει στο τραπέζι Παράλληλα

τα ελληνικά ομόλογα
αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν

τους επόμενους

18 μήνες καθώς παρά
ιοιις τριγμούς που έχει φέρει
ο πόλεμος και η αλλαγή πολιτικής

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας στο σύνολο της

αγοράς ομολόγων της Ευρω
ζώνης οι ελληνικοί τίτλοι είναι

οι μόνοι που έχουν το πλεονέκτημα

της αλλαγής κατηγορίας

δηλαδή της επίτευξης
της επενδυτικής βαθμίδας
κάτι που θα κυνηγήσουν
οι επενδυτές

Μπορεί το γεωπολιτικό σοκ
της εισβολής της Ρωσίας στην

ι>κρανία και οι επιπτώσεις
που έχει αυτό στον πληθωρισμό

να έφερε τα πάνω κάτω
σε αυτό που προοριζόταν ως το

έτος όπου η Ελλάδα θα ξεχώριζε
σε επίπεδο Ευρωζώνης για

τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης

ωστόσο όπως παραδέχονται

οι αναλυτές η ανάπτυξη

στη χώρα μας θα είναι

μεν χαμηλότερη αλλά
θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα

άνω του 3%-3,5 υπε

ραποδίδοντας σε σχέση με άλλες

χώρες Η Ελλάδα κάνει
επίσης σημαντικά βήματα διαχείρισης

του χρέους της αποπληρώνοντας

νωρίτερα και
πλήρως το ΔΝΤ το καλοκαίρι

θα βγει από το καθεστώς
της ενισχυμένης εποπτείας
ενώ θα είναι επίσης η μεγάλη
νικήτρια του Ταμείου Ανάκαμψης

ειδικά στο β εξάμηνο του
έτους Παράλληλα οι ελληνικές

τράπεζες συνεχίζουν
να απολαμβάνουν ισχυρές
προοπτικές με τους αναλυτές
να τονίζουν πως ίο επενδυτικό
τους βιοΐΎ παραμένει άθικτο
αποτελώντας έτσι ισχυρό στήριγμα

για το Ελληνικό Χρηματιστήριο

Επιπλέον οι οίκοι

αξιολόγησης δ&Ρ και ΜοοαΥς
έδωσαν πρόσφατα δυναμική
ψήφο εμπιστοσύνης στον κλάδο

με τη Μοοαν να προχωρά

σε αναβάθμιση των ελληνικών

τραπεζών εκτιμώντας πως

είναι σε καλή θέση να αντιμετωπίσουν

οποιεσδήποτε προκλήσεις

στην οικονομία λόγω
των πληθωριστικών

Τα παραπάνω δείχνουν
πως τα ελληνικά ι.ς.ς»Ί.ς

Οι ελληνικές
μετοχές σε
συγκεκριμένους
κλάδους
προσφέρουν
ένανμοναδικό
συνδυασμό

υπεραξίας
και υψηλής
ανάπτυξης
σε σχέση με
αντίστοιχες
ευρωπαϊκές

έχουν αρχίσει και προσελκύουν

και πάλι το ενδιαφέρον
των ξένων χαρτοφυλακίων

κάτι που φαίνεται και
στην πορεία του Γενικού Δείκτη

του Χ.Α το τελευταίο διάστημα

ο οποίος έχει αυτονομηθεί

αρκετές φορές σε σχέση με
την Ευρώπη όπου το κλίμα παρέμενε

επιφυλακτικό και αναμένεται

σύμφωνα με εκτιμήσεις

ο αέρας αυτός των μετοχών

να μεταδοθεί και στα ελληνικά

ομόλογα μόλις κάτσει
η σκόνη της αβεβαιότητας
Σύμφωνα και με τον Δημήτρη

Κοφίτσα Ηε3ά οί Οεεεε
ΙηνεϊΙιηεηι Βδηΐάηβ Οονετα^ε
3ηα ΡιηΒπειηβ ΟοΙαΊηαη
δβεΚδ οι ελληνικές μετοχές
σε συγκεκριμένους κλάδους
προσφέρουν έναν μοναδικό
συνδυασμό υπεραξίας και
υψηλής ανάπτυξης δηλαδή

ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά
ταυτόχρονα υψηλότερο ρυθμό

ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχες

ευρωπαϊκές

πως σημείωσε και
σε παρέμβασή του
στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο

Οαριίαΐ Είηκ ΙηνεβΙ ίη
Οτεεεε Νενν Υοτίί Ροτυπι ο
κ Τάσος Αναστασάιος επικεφαλής

οικονομολόγος του ομίλου

ΕυτοΒδηκ και πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου

της Ελληνικής'Ενωσης
Τραπεζών η ουκρανική κρίση

όπως και σε ολόκληρη την

ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί

προσωρινά να προκαλέσει

επιβράδυνση της ανάπτυξης

και αύξηση του πληθωρισμού

αλλά δεν θα ανατρέψει
την πραγμάτωση του δυναμικού

της ελληνικής οικονομίας
Το μέγεθος του αντίκτυπου της

κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς

παράγοντες όπως η διάρκεια

του πολέμου η φύση

και η διάρκεια των κυρώσεων
της Ε.Ε και τα μέτρα νομισματικής

και δημοσιονομικής
πολιτικής Ο άμεσος αντίκτυπος

θα είναι περιορισμένος
καθώς οι εμπορικοί τουριστικοί

και χρηματοοικονομικοί

δεσμοί με τη Ρωσία και
την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί

Ωστόσο η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές

για το ενεργειακό της μείγμα

και η αυξημένη αβεβαιότητα

μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά

των καταναλωτών
και των επενδύσεων στο

βραχυπρόθεσμο

διάστημα
Από την άλλη πλευρά οι

τελευταίες πληροφορίες δείχνουν

ότι η δραστηριότητα
σε αρκετούς κλάδους

συνεχίζεται αμείωτη και
υπάρχουν προσδοκίες για
μια ισχυρή τουριστική σεζόν

μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία
όπως τόνισε Επιπλέον η Ελλάδα

θα επωφεληθεί από
το Ταμείο Ανάκαμψης το
ΕΣΓΙΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια

της ΕΤΕπ Αυτοί οι

πόροι μαζί με τα κινητοποιού

μενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια

βοηθούν επίσης στον

μετασχηματισμό του παραγωγικού

μοντέλου της Ελλάδας

προς την κατεύθυνση της επίτευξης

βιώσιμης ανάπτυξης με
κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές

και τις επενδύσεις Οι οικονομικές

προοπτικές υποστηρίζονται

από διευκολυ
ντική νομισματική πολιτική
—ευέλικτη επανεπένδυση
έως το τέλος του 2024 των
ελληνικών ομολόγων που

αγοράστηκαν στο πλαίσιο ίου
ΡΕΡΡ της ΕΚΤ συνεχιζόμενα

δημοσιονομικά μέτρα στήριξης

μαξιλάρι ρευστότητας και

σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές

συνθήκες

Αναμένεται νέα αναΒάθμισι

Παρά
τους τριγμούς που έχουν προκαλέσει οι γεωπολιτικές

εξελίξεις και η πιο επιθετική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας ωθώντας τις αποδόσεις όλων των ομολόγων
σε πολύ υψηλά επίπεδα σε υψηλά τριετίας ή και τετραετίας για κάποιες

χώρες τα ελληνικά ομόλογα παραμένουν στο ραντάρ των επενδυτών

και των αναλυτών καθώς το στοίχημα της ανάκτησης της
επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται απόλυτα εφικτό έως το 2023
και αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ένα κυνήγι ευκαιρίας τα ίυηαίς

Όπως σημείωσε και η 0Ζ ΒθπΚ σε νέα έκθεση της ο στόχος που

έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας

έως το 2023 είναι απόλυτα ρεαλιστικός ενώ εκτιμά ότι μετά
την 0ΒΡ5 και ο οίκος αξιολόγησης 5&Ρ θα αναβαθμίσει την Ελλάδα

ένα σκαλοπάτι κάτω από αυτό το ορόσημο στις 22 Απριλίου
Όπως επισημαίνει η χώρα έχει ήδη κάνει πολλά βήματα για την επιστροφή

αυτή στην κανονικότητα Παρά το τρέχον σκηνικό αβεβαιότητας

με την εκτόξευση του πληθωρισμού και τον πόλεμο στην Ουκρανία

η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα νέο ορόσημο στη δημοσιονομική της

εξυγίανση αποπληρώνοντας πλήρως το χρέος της προς το ΔΝΤ νωρίτερα

ενώ αρχίζει ήδη να αποπληρώνει τα διμερή δάνεια του πρώτου

Μνημονίου και το καλοκαίρι θα βγει από το καθεστώς της ενισχυμένης

εποπτείας Τα ελληνικά ομόλογα έχουν επομένως λόγο
για σημαντική συρρίκνωση του ςρτθθά τους που άλλοι εκδότες δεν
έχουν κατά την ΟΖ ΒάηΚ η οποία εκτιμά ότι οι ελληνικοί τίτλοι αναμένεται

να υπεραποδώσουν των ιταλικών στο μεσοπρόθεσμο διάστημα
Και η ϋ.Ρ Μοτα9π αν και παραμένει επιφυλακτική το τρέχον διάστημα

λόγω της αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας που έχει δημιουργήσει

στο μακροοικονομικό τοπίο ο πόλεμος εμφανίζεται θετική
για τα ελληνικά ομόλογα μεσοπρόθεσμα Πιστεύει ότι η αγορά τιμολογεί

με υπερβολικό άίςοουητ τον αντίκτυπο του τέλους των αγορών
ομολόγων από τπν ΕΚΤ υπό το πρόγραμμα ΡΕΡΡ τη στιγμή που η ελληνική

αγορά ομολόγων παρουσιάζει σχετικά ισχυρή δραστηριότητα
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Το στοίχημα της
ανάκτησης της
επενδυτικής βαθμίδος
εως το 2023
θεωρείται απόλυτα
εφικτό και αυτό θα
δώσει θετικό αέρα σε
μετοχές και ομόλογα

Τραπεζικός Δείκτης

Απόδοση eaanviKoù 1 θείους ομολόγου

2018 2019 2020 2021 2022

ι από S&P στις 22 Απριλίου
ενώ το πολιτικό και το χρηματοδοτικό τοπίο της Ελλάδας σε σύγκριση
με άλλες χώρες της περιφέρειας είναι επίσης ισχυρό Σε ό.τι αφορά το
spread έναντι της Γερμανίας εκτιμά ότι Θα κινηθεί χαμηλότερα το επόμενο

διάστημα και από τις 2 1 0 μ β σήμερα τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο

θα κινηθεί στις 1 70 μ.β ενώ θα διαμορφωθεί στις 1 80 μ.β από
τον Δεκέμβριο του 2022 έως και τον Μάρτιο του 2023

Σε
ό.τι αφορά τη δανειακή στρατηγική της Ελλάδας αυτή θα είναι

ευέλικτη στο επόμενο διάστημα λόγω και του αβέβαιου σκηνικού

με την έξοδο στις αγορές που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο

να αποδεικνύεται εξαιρετικά σοφή».Όπως τόνισε και ο Δημήτρης

Τσάκωνας γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ μιλώντας σε
σχετικό πάνελ στο πλαίσιο του Capital Link Forum στις αρχές της
περασμένης εβδομάδας δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος

στις κεφαλαιαγορές και λόγω της ευνοϊκής δομής του ελληνικού

χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων

του Ελληνικού Δημοσίου η δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης

για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις πτυχές της τόσο
από την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και ως
προς τον όγκο των εκδόσεων τις διάρκειες κ λπ

Άλλωστε με πάνω από 35 δισ ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και με τα
έσοδα-δαπάνες να κινούνται σε καλύτερα επίπεδα από τις αρχές του
έτους σε σχέση με ό.τι είχε προβλεφθεί η Ελλάδα δεν έχει κανέναν
λόγο να βγει στις αγορές σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας αβεβαιότητας

και αναταραχής που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας

στην Ουκρανία Με την έξοδο του Ιανουαρίου και την έκδοση του
1 θετούς το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εξασφαλίσει το 25 του ετήσιου

ανώτερου στόχου των 1 2 δισ ευρώ και αν και μια νέα έξοδος
εντός του α τριμήνου ήταν στο πρόγραμμα αρχικά αυτό που πρέπει να
κάνει η Ελλάδα και έχει και ίο περιθώριο να κάνει είναι να τηρήσει
στάση αναμονής μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση Δεδομένου ότι το

spread στο 1 θετές έχει αυξηθεί έντονα και κινείται σταθερά πάνω
από τις 200 μ.β δεν θα είχε νόημα όπως υποστηρίζουν τραπεζικές

πηγές εάν διατηρηθεί εκεί να δοκιμαστεί μια έκδοση μεγάλης

διάρκειας και έτσι το πιθανότερο είναι ο ΟΔΔΗΧ να κινηθεί με μια
πιο κοντινή διάρκεια Αξίζει να σημειώσουμε πάντως πως η Citigroup
εκτιμά πως η Ελλάδα θα βγει τον Μάρτιο στις αγορές με το άνοιγμα του
30ετούς ομολόγου του 202 1 ενώ η J.P Morgan εκτιμά πως θα κινηθεί

προς ένα 5ετές ή 7ετές ομόλογο
Ο κ Τσάκωνας σημείωσε πάντως πως η έκδοση του πρώτου

ελληνικού πράσινου ομολόγου παραμένει στο τραπέζι Όπως είπε
εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης πράσινων ή βιώσιμων ομολόγων με
μια πρώτη έκδοση που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική
χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου το 2022 Εστιάζουμε σε
πράσινα έργα εκδίδοντας πράσινα ομόλογα χωρίς να απορρίπτουμε

τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της πράσινης στρατηγικής

χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και προγράμματα
κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη
εν γένει όπως σημείωσε Ένας από τους κύριους στόχους για την

έκδοση πράσινων ομολόγων είναι η επέκταση της βάσης των επενδυτών

χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία τους στη βελτίωση της εικόνας

του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η δυνατότητα μείωσης του
νέου κόστους δανεισμού

Επιπλέον ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ τόνισε πως στόχος είναι η περαιτέρω

βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας χρέους τόσο του ποσοστού

των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως προς
το ΑΕΠ όσο και του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ Αυτό θα επιτευχθεί
μέσω ενός συνδυασμού πράξεων δανεισμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου

διατηρώντας τα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του FX και
τον κίνδυνο επιτοκίου του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους παρέχοντας

πρόσθετες ευκαιρίες στους επενδυτές σχετικά με τις επενδύσεις
τους σε ελληνικά ομόλογα
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ΤΙ ΖΥΓΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΔΔΗΧ ΠΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Το δύσκολο στοίχημα της νέας
εξόδου της χώρας στις αγορές

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Στο
2,855 έφτασε η απόδοση του

ΙΟετούς κρατικού ομολόγου και
προκύπτει για την ακρίβεια διατηρείται

εύλογο το ερώτημα εάν η
Αθήνα θα επιλέξει αυτή την συγκυρία
για να προχωρήσει στην έξοδο της χώρας

στις αγορές
Η επόμενη θα είναι η δεύτερη έξοδος

για φέτος για άντληση χρήματος και οι
έμπειροι χρηματοοικονομικοί αναλυτές συγκρίνοντας

με την προηγούμενη λίγο μετά
τα μέσα Ιανουαρίου αναφέρουν πως σε

ταραγμένες αγορές ισχύουν 2 κανόνες
Ποτέ μην λες ποτέ και εχθρός του ακριβού

είναι το ακριβότερο Γιατί ένα επιτόκιο

2,85 μπορεί να θεωρείται σήμερα
αλμυρούτσικο ενδέχεται ωστόσο όπως

συνέβη με το ΙΟετές του Ιανουαρίου να
αποδειχτεί φθηνούτσικο για τη συνέχεια

Προφανώς και οι όποιες ενέργειες της
ΕΚΤ επηρεάζουν και τα ελληνικά ομόλογα

ωστόσο η απόφαση για ξεπάγωμα
των επιτοκίων θεωρείται ειλημμένη και έχει
ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές καθώς
την τιμολογούν πλέον ανάλογα κάτι που
σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά έχει λόγους
να παραμείνει συνεπής στο πρόγραμμα εκ

Ό^α δείχνουν ότι ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει
ίσως kat άμεσα στην επόμενη έκδοση

δόσεων που
ανελλιπώς τηρεί
τα τελευταία
χρόνια Ισχυροποιώντας

έτσι
την σχέση εμπιστοσύνης

που
έχει δημιουργήσει

το διάστημα
αυτό με τα πανίσχυρα

επενδυτικά

σπίτια
Το να βγει η

χώρα στις αγορές

θα φανεί με
τι έκδοση ήδη η JP Morgan Chase κάνει
λόγο για 5ή7ετούς διάρκειας θεωρείται λίγο

ως πολύ αυτονόητο από τα ξένα σπίτια

ακόμη και εάν οι αποδόσεις είναι στην
ανιούσα

Το στοίχημα είναι όμως δύσκολο και
πολύπλοκο Το οικονομικό επιτελείο θέλει
έκδοση ΙΟετούς έστω και εν μέσω καταιγίδας

ενώ έχει μπροστά του την υποχρέωση

να κρατηθεί ανοιχτός ο δρόμος
προς την επενδυτική βαθμίδα έστω και αργά

το 2023 Όπως όλα δείχνουν ο ΟΔΔΗΧ
θα προχωρήσει στην έκδοση ίσως και πολύ

άμεσα κίνηση που φαίνεται να κλεί¬

δωσε την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο

του Συνεδρίου της Capital Link
όπου ο Χρ Σταϊκούρας και ο επικεφαλής
του ΟΔΔΗΧ Δημ Τσάκωνας πραγματοποίησαν

τις τελευταίες απαραίτητες επαφές
Άλλωστε η τάση είναι πανευρωπαϊκή

με το ΙΟετές της Γερμανίας στο 0,8 το
αντίστοιχο της Ιταλίας στο 2,5 και στο
τέλος της ημέρας η χώρα έχει κλειδωμένο

το 98 του δημοσίου χρέους με χαμηλά

επιτόκια έχει δίχτυ αντασφάλισης μέσω

swaps 55 δισ ενώ διαθέτει μαξιλάρι
σχεδόν 40 δισ ευρώ και την εγγύηση της
Φρανκφούρτης για όσο χρειαστεί προς
ώρας και το 2024
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ:

Τώρα ήρθε η ώρα . Σελ. u
να επενδύσετε στην Ελλάδα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη
κάλεσε επενδυτές να ανακαλύψουν
τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα

ΤΑΞΙΟΥΚΟΝ

Ήρθε η ώρα των επενδύσεων

τ ώρα είναι n ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να

επενδύσετε ήταν το μήνυμα

που απηύθυνε ο

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο
23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
Invest in Greece στη Νέα Υόρκη

Απευθυνόμενος δε στους επιχειρηματίες

που έχουν ελληνική καταγωγή

τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει

να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα
έχει κέρδος από την επένδυσή του καθώς

έτσι λειτουργεί η οικονομία Εφόσον

όμως τώρα Βλέπετε άλλους που δεν
είναι'Ελληνες να έρχονται και να επενδύουν

στην Ελλάδα σίγουρα τώρα είναι
η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε
Όχι επειδή είστεΈλληνες αλλά επειδή θα

βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους

που θα σας βοηθήσουν να λύσετε

τα όποια προβλήματα προκύψουν
ανέφερε χαρακτηριστικά

Συνεχίζοντας την ομιλία του σημείωσε

ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα

της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέ

Λ1Β
141144
NYSE
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ov ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις

Η Pfizer η οποία ήταν η πρώτη
ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη

χώρα στο αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις

εργασίας Σήμερα έχει 700 θέσεις
εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1 000 Και δεν είναι μόνο η Pfizer Η Microsoft

έρχεται στην Ελλάδα Η Digital
Realty έρχεται στην Ελλάδα Η Amazon

Web Services έρχεται στην Ελλάδα Η

Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα Και

πολλές άλλες ακόμα υπογράμμισε
Όπως ανέφερε οι επενδυτές δεν έρχονταν

στην Ελλάδα καθώς η χώρα είχε
κακή φήμη σε ό,τι αφορούσε τη

γραφειοκρατία

και άλλα προβλήματα σημειώνοντας

ότι από την πρώτη ημέρα
που ανέλαβε η κυβέρνηση δούλεψε

πολύ σκληρά για να το αλλάξει αυτό

Σεβόμαστε τους ανθρώπους
Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα

στις επενδύσεις και στη ζωή Το σημαντικό

είναι να γνωρίζεις ότι όταν

προκύψει ένα πρόβλημα θα Βρεις ανθρώπους

που θα έχουν τις λύσεις και
δεν θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο
πρόβλημα Αυτό είναι το πνεύμα αυτής
της Κυβέρνησης σεβόμαστε τους ανθρώπους

και τα χρήματά τους Και πιστέψτε

με το σύστημα αυτό δουλεύει
επισήμανε

Τέλος ειδική αναφορά έκανε στην

εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά
και την επικείμενη έξοδο της χώρας
από την ευρωπαϊκή επιτήρηση σύμφωνα
με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν Ντομπρόφ
σκις Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο

με τον πόλεμο όπου όλοι βλέπουν

αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα
εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον
ίδιο τρόπο και στο μέλλον συμπλήρωσε

ο υπουργός Ανάπτυξης

Η ελληνική πρόταση για χους νέους δημοσιονομικούς κανόνες συιν Ε.Ε

Η ολική διαγραφή των δημοσιονομικών κανόνων
για χρέος και έλλειμμα όπως ισχύουν σήμερα είναι η

βάση για τους νέους σύγχρονους δημοσιονομικούς κανόνες

που θα αρχίσουν να συζητούνται ουσιαστικά τον
Μάιο μόλις αποκτήσει νέα κυβέρνηση και η Γαλλία

Η Ελλάδα έχει προσαρμόσει στα σημεία τη δική
της πρότασης για την αναμόρφωση του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης με Βάση την πλειοψηφούσα

άποψη που διαμορφώνεται εντός της EE όχι
μόνο από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αλλά και
του Ευρωπαϊκού Βορρά

Ένα περίγραμμα του τι προτείνει η Ελλάδα έδωσε

από την Νέα Υόρκη που βρέθηκε για το συνέδριο
της Capital Link ο Χρήστος Σταϊκούρας Ο υπουργός
Οικονομικών είπε πως μετά από δύο οικονομικές κρίσεις

το να θέλει κάποιος να εφαρμόσει τους δημοσιονομικούς

κανόνες όπως ισχύουν σήμερα δεν
έχει νόημα και δεν θα δώσει καλή εικόνα και στις αγορές

Αν ενεργοποιούνταν άμεσα οι άκαμπτοι κανόνες
για ανώτατο όριο χρέους στο 60 του ΑΕΠ και του ελλείμματος

στο 3 του ΑΕΠ η μεγάλη πλειοψηφία των
κρατών μελών της EE θα εμφάνιζαν μεγάλες δημοσιονομικές

αποκλίσεις Κάτι τέτοιο όμως θα έδινε μια

εικόνα κρίσης την οποία θα έσπευδαν να προεξοφλήσουν

οι αγορές
Το νέο στοιχείο που προσέθεσε ο Έλληνας

υπουργός Οικονομικών είναι ότι οι νέοι δημοσιονομικοί

κανόνες δεν θα πρέπει να επιτάσσουν την εμ
προσθοΒαρή μείωση του χρέους Το ίδιο λέει και η Ιταλία

η Ισπανία η Πορτογαλία αλλά και η Γαλλία αφού
κάτι τέτοιο θα έπνιγε την ανάπτυξη και τελικά θα καθυστερούσε

αντί να επιταχύνει τη δημοσιονομική προσαρμογή

των προβληματικών χωρών
Τόνισε επίσης ότι η δημοσιονομική πολιτική θα

πρέπει να είναι αντικυ κλική και οι επενδύσεις να
προστατεύονται

Με άλλα λόγια θα πρέπει να επιτρέπεται
οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε στασιμότητα ή

ύφεση να επιταχύνουν δημόσιες επενδύσεις οι
οποίες όμως δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στο χρέος

και το έλλειμμα

Η πρόταση της Κομισιόν
Τέλος είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ένα πλαίσιο

κανόνων που προωθεί την ιδιοκτησία των σχεδίων
δημοσιονομικής προσαρμογής μια μεσοπρόθεσμη
προσέγγιση στη δημοσιονομική εποπτεία καθώς και

τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας

Το κομμάτι αυτό της ελληνικής πρότασης ενσωματώνει

εκ των προτέρων τη σχετική πρόταση που

ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η πρόταση προβλέπει προγράμματα προσαρμογής

που θα εξειδικεύονται με Βάση τις ιδιαιτερότητες
της κάθε οικονομίας και λαμβάνουν υπόψη και τον οικονομικό

τους κύκλο
Με την Κεντρική δημοσιονομική Ικανότητα ο κ Σταϊ

κούρας επαναφέρει πλαγίως το θέμα της μονιμοποίησης
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κάτι τέτοιο θα έδινε την ευκαιρία κάθε υπεχρεωμένη
χώρα να πριμοδοτείται με κοινοτικούς πόρους για
επενδύσεις οι οποίες θα την επανέφεραν στην ανάπτυξη

και θα επιτάχυναν την μείωση χρέους και ελλείμματος
Το τελευταίο δεν έχει υποστηρικτές στις Βόρειες

ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επιμένουν ότι το Ταμείο

Ανάκαμψης θα πρέπει να είναι μια έκτακτη παρέμβαση

Εκτός αυτού υπάρχουν χώρες όπως πχ η

Γερμανία και η Φινλανδία οι οποίες στη γενικότερη
συζήτηση για την αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων

μπορούν να συζητήσουν μόνο μια απλοποίηση
και σε καμία περίπτωση ριζικές αλλαγές
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 260 ΕΚΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Η ΑΑΔΕ το στοίχημα της ψηφιοποίησης και το αγκάθι της φοροδιαφυγής
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ 1 ΣΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

► ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μπορεί
η ΑΑΔΕ να προσπαθεί να κερδίσει το στοίχημα της ψηφιοποίησης

ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την είσπραξη
των φόρων καθώς και πιο φιλική προς τον πολίτη με στόχο την εξυ

πηρέτησή του αλλά τα προβλήματα είναι πολλά και ο δρόμος ακόμη μακρύς

Από τη μια πράγματι πλησιάζει η ώρα
ίσως και το 2023 μάλιστα να εφαρμοστεί που
ακόμη και η φορολογική δήλωση θα έχει αυτοματοποιημένο

χαρακτήρα και ο φορολογούμενος
θα γνωρίζει τον φόρο που θα κληθεί να

πληρώσει πριν την υποβολή της φορολογικής
του δήλωσης Γενικότερα για την υλοποίηση
της προοπτικής της ψηφιακής εφορίας έχουν
ήδη δεσμευθεί 260 εκατ ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης Με έργα για τα νέα ολοκληρωμένα

πληροφοριακά συστήματα τα Business
Intelligence Artificial Intelligence και Big Data
Analytics τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών
με τα POS την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρ¬

χείων της ΑΑΔΕ κ.α Και ήδη τα τελευταία δύο
χρόνια όπως δήλωσε και ο επικεφαλής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στο 23ο Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη η Αρχή
δημιούργησε μια νέα ψηφιακή πύλη όπου οι
φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τα αιτήματά τους για 250 διαδικασίες Π χ η
υποβολή δήλωσης και πληρωμή του φόρου
των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον
να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται

σε μια εργάσιμη ημέρα ενώ περαιτέρω
τυποποιούνται κεντρικοποιούνται και ψηφιο
ποιούνται οι ελεγκτικές και εισπρακτικές διαδικασίες

και οι επιστροφές των φόρων

ΑΑΔΕ
Avifoptntn Αρχή
Δπμοοιων Εαο&α

Ä
Αλλά τα αγκάθια είναι εδώ Καλός ο εκσυγχρονισμός

και η ψηφοποίηση αλλά η φοροδιαφυγή

ζει και βασιλεύει Από τα 3 ευρώ

ΦΠΑ το κράτος χάνει το 1 Την καμπάνα
για το κενό των εισπράξεων από το

ΦΠΑ 2,5 φορές μεγαλύτερο από το μέσο όρο
της Ε.Ε-28 25,8 έναντι 10,9 χτύπησε

η Τράπεζα της Ελλάδος
Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα για τον

Γ Πιτσιλής

περιορισμό της φοροδιαφυγής απαιτούνται η
απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και
του φορολογικού συστήματος ώστε να μειωθεί

το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης

την ψηφιοποίηση διαδικασιών και
πληρωμών καθώς και η στενότερη συνεργασία

των φορολογικών αρχών των κρατών
μελών της EE για τον εντοπισμό φαινομένων
απάτης στις διασυνοριακές συναλλαγές



27. ΗΠΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 35

Ηπια διόρθωση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών

ι

Γιατί η CVC Capital επενδύει στην Ελλάδα
■ Αύξηση κατά 0,25% των επιτοκίων από
την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο «βλέπει» η PIMCO

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗ

Υστερα 
από πέντε ανοδικές

συνεδριάσεις η ήπια κατοχύρωση 

βραχυπρόθεσμων
κερδών, απόρροια και των αργιών
που ακολουθούν (Πάσχα Καθολικών), 

οδήγησε χθες σε απώλειες
0,57% το Χρηματιστήριο της Αθήνας 

με την αξία των συναλλαγών
να διαμορφώνεται στα 7 1 ,49 εκατ.
ευρώ. Τον Απρίλιο πάντως οι ελληνικές 

μετοχές υπεραποδίδουν
στην Ευρώπη παρουσιάζοντας
κέρδη που ξεπερνούν το 4%. Σε
αυτό έχει συμβάλει, σύμφωνα με
την Beta Securities, και η ικανοποιητική 

έως τώρα αποτίμηση της
περσινής χρήσης σε κερδοφορία
(3,3 δισ. έυρώ) και αυξημένα μερίσματα 

(1,7 δισ. ευρώ έως τώρα),
έντονη κινητικότητα στο μέτωπο
των εξαγορών και συγχωνεύσεων,
αλλά και η προσδοκία αύξησης
της στάθμισης ελληνικών μετοχών
σε δείκτες που απευθύνονται σε
επενδυτές σημαντικού ειδικού
βάρους. Την αγορά πίεσαν χθες
οι απώλειες των ΔΕΗ (-3,26%) και
Eurobank (-3,08%), καθώς και η
πτώση άνω του 1% των Lamda,
Alpha Bank, Τέρνα Ενεργειακή
και ElvalHalcor, που βρήκε στήριξη 

στα κέρδη των Μυτιληναίος

(+2,85%) και Ελλάκτωρ (+2,21%),
αλλά και στην άνοδο άνω του 1 %
των Βιοχάλκο, Aegean και Quest.

ΑΠΟΨΗ. Ο Αλεξ Φωτακίδης,
Partner & Head της CVC Capital
Partners, που είναι ένας από τους
πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές, 

έχοντας επενδύσει περισσότερα 
από 1 ,5 δισ. ευρώ μετοχών

σε διάφορους κλάδους και εταιρείες 
όπως στις Hellenic Healthcare

Group, eTravel, D-Marin, Skroutz,
Vivartia, Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική 

και ΔΕΗ, στο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link για την
Ελλάδα στη Νέα Υόρκη εκτίμησε 

πως η Ελλάδα, διαρθρωτικά,
βρίσκεται σε ένα ταξίδι οικονομικής 

ανάκαμψης και βιώσιμης
ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει 

τον κίνδυνο σημαντικά, όπως
αποδεικνύεται από τη σύσφιγξη
των αποδόσεων του Δημοσίου,
τις αναβαθμίσεις αξιολογήσεων
(πρόσφατο DBRS) και την υγιή
ζήτηση της αγοράς για εκδόσεις
χρέους και μετοχών. Εκτός από τη
στρατηγική της θέση, η Ελλάδα
επωφελείται από ένα εργατικό
δυναμικό με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο αλλά υποχρησιμοποιού-
μενο, ένα δραστήριο οικοσύστημα
καινοτομίας και επιχειρηματικό¬

τητας και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις 

περιβάλλον. Επίσης τα
32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, 

μαζί με εκτιμώμενη ιδιωτική
κεφαλαιακή στήριξη ύψους 25 δισ.
ευρώ, αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα για
την οικονομία μακροπρόθεσμα.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από
τις τοποθετήσεις στην Ελλάδα εί- *
ναι θετική, καθώς έγιναν σε αναπτυσσόμενους 

τομείς, ανέφερε,
εκτιμώντας πως οι μακροπρόθεσμοι 

θεσμικοί επενδυτές έχουν
να διαδραματίσουν ολοένα και
πιο σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό 

ταξίδι της χώρας, όχι μόνο
φέρνοντας άμεσες ξένες επενδύσεις 

αλλά και διεθνή εμπειρία και
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
από τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό
συμβαδίζει, ανέφερε, με το Brain
Gain challenge που βλέπουμε —
έμπειροι έλληνες επαγγελματίες
από κορυφαίες παγκόσμιες επι-ΐ»
χειρήσεις επιστρέφουν ολοένα
και περισσότερο στην Ελλάδα
με πνευματικό κεφάλαιο που θα
επιταχύνει την ανάπτυξη και θα
ενισχύσει το ανταγωνιστικό προφίλ 

της χώρας, ενώ κατέληξε πως
«είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε 

ιδρυτές, επιχειρηματίες, ομάδες 

διαχείρισης και εταιρείες να
υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά
τους σχέδια».

ΕΠΙΤΟΚΙΑ. Οπως ήταν αναμενόμενο, 

η ΕΚΤ δεν έλαβε χθες
σημαντικές αποφάσεις στη συ- ·
νεδρίαση της νομισματικής της
πολιτικής, αλλά διατήρησε τη
ρητορική της επικεντρωμένη
στον πληθωρισμό, εκτίμησε η
PIMCO. Καθώς ενδιαφέρεται
περισσότερο για τις προοπτικές
του πληθωρισμού παρά για την
ανάπτυξη, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί 

το τρέχον παράθυρο
ευκαιρίας για την εξομάλυνση
της νομισματικής της πολιτικής.
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις >
της τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται 

να παρέχουν κάλυψη στην
ΕΚΤ, ώστε να προχωρήσει στον
τερματισμό των καθαρών αγορών
περιουσιακών τον Ιούλιο, ανοίγοντας 

την πόρτα για μια αύξηση
των επιτοκίων κατά 25 μονάδες
βάσης τον Σεπτέμβριο, εκτίμησε η
PIMCO, αναμένοντας πάντως ότι
μετά την επαναφορά των επιτοκίων 

καταθέσεων (από το -0,50%)
στο μηδέν, οι φιλοδοξίες της για·
τη συνέχεια θα είναι ελάχιστες.
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ΜΕΙΟΧΟΣ Σελίδα 10 15 Απριλίου 2022

Εκηβόλος εκάς βάλλω ο μακράν ή μακρόθεν βάλλων ο δεινός τοξότης ο εύστοχος

ΑΓΟΡΕΣ Η μία μετά την άλλη οι στατιστικές
υπηρεσίες χωρών ανακοινώνουν πληθωρισμό που

γυρίζει την οικονομία συνακόλουθα την κοινωνία
δεκαετίες πίσω Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

λειτούργησε σαν επιταχυντής εξελίξεων
Σύμφωνα με τον πρότερο σχεδιασμό των κεντρικών

τραπεζών θα πηγαίναμε σε ομαλότερη προσγείωση

τις οικονομίες Ο λόγος ωστόσο προϋπήρχε

της εισβολής αποτυπωνόταν από μήνες
πριν στην ανοδική πορεία των πρώτων υλών των

εμπορευμάτων των ειδών διατροφής Απόρροια
της τερατώδους φούσκας που δημιουργήθηκε και
λόγω του χωρίς φειδώ τυπώματος χαρτιού της
άκριτης χρηματοδότησης προγραμμάτων αγοράς
ιδίων μετοχών της προκλητικής χορήγησης ρευστότητας

δια πόσαν νόσον και πόσον

ΡΕΡ Η κύρια υπαίτια των στρεβλώσεων που
σταδιακά πολλά στην οικονομία απέκτησαν
τερατώδη μορφή Από αυτή την άποψη βολική

δικαιολογία η εισβολή της Ρωσίας η παρόξυνση

της κρίσης με κύριο θύμα την ασθμαίνουσα

εκ προοιμίου Ευρώπη Ο αμερικανικός
παράγων φρόντισε να καταστήσει σαφείς

τις προθέσεις του με την απόσυρση κεφαλαίων

ΟαρίταΙ από το προβληματικό τραπεζικό

σύστημα της Γερμανίας ΟευίϊοΗβ
Βλπκ ΟοιτΐΓηθΓζθ3ηΙ να προϊδεάσει για τα
επόμενα επεισόδια του δράματος

ΒΕΡΟΛΙΝΟ Μοιραίοι όπως ιστορικά επιβεβαιώνεται

όχι μόνο για τη χώρα αλλά για τη Γηραιά

ήπειρο ευρύτερα

Χ.Α Σε αυτή την συγκυρία μόνο καλοδεχούμενη

μπορεί να είναι η διαφοροποίηση
χρηματιστηριακή και επενδυτική της Αθήνας
έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών Μικρό
διαχειρίσιμο το μέγεθος της οικονομίας ΑΕΠ
στα 185-190 δισ λίγο να βγει το τουριστικό
στοίχημα και ένας ρυθμός ανάπτυξης 2%-3
είναι εφικτός

Είναι ωστόσο τεράστια τα κόστη
δυσβάστακτα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά γΓ
αυτό όποιος δεν μελετά σωστά το αποτέλεσμα
της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης στη Γαλλία
κινδυνεύει να βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων

ΑΓΡΙΑ ΤΡΙΑΔΑ Ενδιαφέρουσα η νεα
μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις Τι πιστεύουν
οι Έλληνες Ανασφάλεια απογοήτευση και
θυμός τα συναισθήματα η αγρία τριάδα
που κυριαρχούν στην κοινωνία Ας τα αναγνώσουν

σωστά αυτή τη φορά τουλάχιστον οι

ΤΕ Η αγορά προεξοφλεί δικαίωση του
Οργανισμού στο θέμα των ευρυζωνικών της
αναβάθμισης δικτύου και των πακέτων προς
τους συνδρομητές Η ΕΕΤΤ δεν έχει λόγο να
κάνει αποδεκτά τα μέτρα της νοαΌίοπε

Σχεδόν 1 δισ η διαφορά αποτίμησης
του Οργανισμού έναντι της Οοεα ΟοΙ Και να
σκεφτεί κάποιος πως προ ετών η δεύτερη είχε
διπλάσια χρηματιστηριακή αξία από τον ΟΤΕ
Σημεία των καιρών

ΕϋϋΕΟΓΕΙ Στο Βΐ£ Εηβι-£γ ΡΙαγ έχει πολλάκις αναφερθεί ο β Εκηβόλος για τα τεράστια περιθώρια
επ ενδυτικής ανέλιξης αποτέλεσμα του μετασχηματισμού του κλάδου που κατά γενική εκτίμηση είναι
βαθιά υποτιμημένος σε σχέση με άλλων αγορών λ.χ Πορτογαλίας Οταν ένα ισχυρό ίυηά λ.χ η
ΜαεαυϋΗβ πληρώνει σχεδόν 2,2 δ#σ για το 49 του ΔΕΔΔΗΕ όταν ένα ίυηά συζητά να αποκτήσει πλειοψηφική

μετοχική θέση λ.χ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε όρους αποτίμησης περί τα 2,5 δισ γίνεται εμφανές

το περιθώριο που έχει ο κλάδος Και επιχειρηματικά και επενδυτικά σε ορίζοντα 3-5 ετών

πολιτικοί ταγοί μας γιατί αύριο ενδεχομένως
να είναι αργά πολύ αργά

ΕΣ Ακούγοντάς τους κάποιος ουδέτερος

να ομιλούν στα διάφορα ίθΓ3 και παρουσιάσεις

θα είχε την αίσθηση πως βρίσκεται σε
άλλη χώρα Καλοί οι Δελφοί αλλά οι πρόγονοι
την άκουγαν την Πυθία

Για τις υποθέσεις

Πειραιώς και ΑΙρΗα Βαπκ ταιριάζει γάντι
το ώδινεν όρος και έτεκεν μυν

Συνεχίζεται η μουρμούρα χρηματιστών
που δεν προσκλήθηκαν στο πανηγυράκι της
Λεωφόρου Αθηνών Εάν αυτό είναι ο μόνος λόγος
τους να ενίστανται τότε

Στη Νέα Υόρκη άνοιξε

η αυλαία της ανακοίνωσης οικονομικών
αποτελεσμάτων α τριμήνου 2022 Στην Αθήνα

οι αρχές διευκολύνουν τις εισηγμένες να
ανακοινώσουν μεγέθη τέταρτου τριμήνου
2021 μέχρι τα τέλη Απριλίου Πάλι καλά που
δεν έπιασε καλοκαίρι

Ορισμένοι αναλυτές περίμεναν
μεγαλύτερο μέρισμα Στα 1 1 5 εκατ τα προσαρμοσμένα

καθαρά κέρδη που πρακτικά σημαίνει
ότι σημαντικό μερίδιο προήλθε από διαφορά
αποτίμησης αποθεμάτων

Η εγγραφή κερδών λόγω
διαφοράς στην αποτίμηση αποθεμάτων είναι
μία παράμετρος που χρήζει συνεκτίμησης γενικότερα

Σαφής η θέση της στήλης για όσα περίεργα

έγιναν με τη μετοχή στη συνεδρίαση της
Παρασκευής 8/4 Ακριβώς επειδή είναι ο Τιτάν η

αγορά απαιτούσε σωστότερη διαχείριση του θέματος

επιστροφή κεφαλαίου

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Παναγιώτης

Τσινάβος φήμες και διαρροές
για επαφές με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο Η
αγορά εμπιστεύεται τον λόγο του Σερραίου
Όλα τ1 άλλα

Οι εξελίξεις δείχνουν προς επίλυση

του προβλήματος και όχι το αντίθετο Το
χρηματιστηριακό ταμπλό τις αποτίμησε στη συνεδρίαση

της Τετάρτης 1 3/4

Σε δύο καίρια θέματα η κυβέρνηση
έκανε θεαματική στροφή 180 μοιρών στο

λιγνιτικό και το εξορυκτικό Περιορίζομαι στα
του ενεργειακού Σύμφωνα με τον ΖοΙταη
Ροζεατ Ιι-ατβ£Ϊ5τ της Οβάίί 5υϊί$β αναπόφευκτη

συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία
είναι η άνοδος της τιμής των εμπορευμάτων
σε πολυετείς υψηλές τιμές η σταθεροποίηση
τους σε δυσθεώρητα ύψη η συνακόλουθη με¬

ταφορά συναλλαγών και σε άλλες μετρικές
μονάδες Πώς το είπε ο ει-οπι ΡοννεΙΙ Ο κόσμος

θα έχει σύντομα περισσότερα από ένα
αποθετικά νομίσματα Πρακτικά όποιος θα
έχει αποθέματα σε πρώτες ύλες σπάνιες γαίες

σιτηρά ενέργεια κ.λπ θα έχει και το πάνω

χέρι Είναι καιρός να δώσουμε τη δέουσα
σημασία στο εμπόριο των εμπορευμάτων
προειδοποιεί ο γκουρού της Οβάίί δυίϊββ

ΕΞΟΔΟΣ Στο 2,855 η απόδοση του 1 θετούς
και εύλογο το ερώτημα αν η Αθήνα θα επιλέξει
αυτή τη συγκυρία για να προχωρήσει στην έξοδο
της χώρας στις αγορές Δεύτερη έξοδος για φέτος

και κρίνοντας με την προηγούμενη που έγινε
λίγο μετά τα μέσα Ιανουαρίου σε ταραγμένες
αγορές ισχύουν 2 κανόνες ποτέ μη λες ποτέ και

εχθρός του ακριβού είναι το ακριβότερο Γιατί
ένα επιτόκιο 2,85 μπορεί να θεωρείται σήμερα
αλμυρούτσικο ενδέχεται ωστόσο όπως συνέβη
με το 1 θετές του Ιανουαρίου να αποδειχτεί
φθηνούτσικο για τη συνέχεια Προφανώς και οι
όποιες ενέργειες της ΕΚΤ επηρεάζουν και τα ελληνικά

ομόλογα ωστόσο η απόφαση για ξεπάγω
μα των επιτοκίων θεωρείται ειλημμένη από τις
αγορές την τιμολογούν ήδη ανάλογα που σημαίνει

ότι η ελληνική πλευρά έχει λόγους να παραμείνει

συνεπής στο πρόγραμμα εκδόσεων που

ανελλιπώς τηρεί τα τελευταία χρόνια ισχυροποιώντας

έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης με τα πανίσχυρα

επενδυτικά σπίτια

Το να βγει η χώρα στις αγορές
θα φανεί με τι έκδοση ήδη η ίΡΜΟ κάνει λόγο

για διάρκεια 5 ή 7 ετών θεωρείται λίγο-πο
λύ αυτονόητο από τα ξένα σπίτια ακόμη κι
αν οι αποδόσεις είναι στην ανιούσα Άλλωστε
η τάση είναι πανευρωπαϊκή με το 1 θετές της
Γερμανίας στο 0,8 το αντίστοιχο της Ιταλίας

στο 2,5 και στο τέλος της μέρας η χώρα

έχει κλειδωμένο το 98 του δημοσίου
χρέους με χαμηλά επιτόκια έχει δίχτυ αντα
σφάλισης μέσω βννβρχ 55 δισ διαθέτει μαξιλάρι

σχεδόν 40 δισ και την εγγύηση της
Φρανκφούρτης για όσο χρειαστεί προς ώρας
και το 2024 Ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει στην
έκδοση κίνηση που φαίνεται να κλείδωσε τη
Δευτέρα 1 1/4 στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο
του συνεδρίου της Ο&ρϊταΙ ϋηκ όπου ο
υπουργός Οικονομικών και ο επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ πραγματοποίησαν τις τελευταίες
απαραίτητες επαφές

ΟΚίνΑίΙΑ Τη μεταφορά της έδρας της από το
Λουξεμβούργο στην Αθήνα προγραμματίζει έως
το τέλος του 2022 η 3ιϊν3ΐί3 ΗοχρίαΙίιν Στο μυαλό
του Γιώργου Χρυσικού ΟΕΟ της εταιρείας με τις
αποφάσεις να οριστικοποιούνται στη διάρκεια της
τελευταίας συνάντησης με τον Ργθπί ΝΛ/ίΚ Ανέκαθεν

και είναι ευρέως γνωστό άριστες οι σχέσεις
των δύο ανδρών Το γιατί επιστρέφει στα πατρώα
θα το δούμε συνδυαστικά με ευρύτερες εξελίξεις
από τη Ευι-οΙ»ηκ μέχρι τη Ιΐΐπά'α ΟβνβΙοριτιβηΐ

ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΙΤΗ ΣΤΗΛΗ ΛΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΛΙΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
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Χρ Μεγάλου Ανακάμπτει
η οργανική κερδοφορία
των τραπεζών

Η
κερδοφορία θα τεθεί από φέτος και για τα επόμενα

χρόνια στο επίκεντρο του τραπεζικού ενδιαφέροντος

καθώς οι ελληνικές τράπεζες
έχουν διανύσει μια θεαματική πορεία προόδου και μπο
ρούννα αξιοποιήσουν πλέον το θετικό μακροοικονομικό

περιβάλλον επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου από το βήμα του

Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη 0 κ Μεγάλου σημείωσε

ότι η ρωσική επίθεση στηνΟυκρανία ενισχύειτις
πληθωριστικές πιέσεις χωρίς όμως να εκτροχιάζειτην
πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για την
οποία αναμένεται φέτος ρυθμόςτηςτάξηςτου 3-4
υψηλότεροςτου ευρωπαϊκού μέσου όρου καιεπίσης
θετικός μεσοπρόθεσμα Εκτίμησε δε ότι το 2023 θα είναι

έτος επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα της χώρας
και των τραπεζών της
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Η τετράδα του οικονομικού
επιτελείου στπ Νέα Υόρκπ
Στη

Νέα Υόρκη βρέθηκαν ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ο

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άδωνις Γεωργιάδης ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης
καιο υφυπουργός Εργασίας ΠάνοςΤσα
κλόγλου Εκεί πήραν μέρος στο γνωστό φόρουμ

της Capital Link όπου παρουσιάστηκε
το επενδυτικό προφίλτης Ελλάδας σε

εκατοντάδες επενδυτές του φόρουμ Μαζί
τους και ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΤζωρτζΤσούνης ο οποίος θα πρέπει
να πούμε ότι έχει αναπτύξει μια σχέση εκτίμησης

και συνεργασίας με τονΆδωνι Τέλος

οι υπουργοί ήταν προσκεκλημένοι και
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου χρηματιστηριακή μέρα που ήταν αφιερω
χτύπησαντο καμπανάκιτης έναρξης σε μια μένη στην Ελλάδα
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
• Η έγκριση ins επένδυσηε ins Microsoft
στα Σπάτα ανοίγει τον δρόμο Γερό μπάσψο
σε ενέργεια και τεχνολογία Ποιοι οι νέοι παίκτεε

ΣΕΛ 23
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► ► ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΟΡΠΑΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ REAL ESTATE ΜΑΓΝΗΤΙΖΟΥΝ ΤΑ FUNDS

Εντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον των ξένων για την Ελλάδα
ΥΠΑΡΧΕΙ έντονο ενδιαφέρον από αμερικανικά

κι άλλα funds για επενδύσεις στην
Ελλάδα κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας στον τουρισμό
και στο real estate όπως κοινοποίησε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδωνις Γεωργιάδης χθες μιλώντας σε
τηλεοπτικό σταθμό μετά την επιστροφή
του αηό το Capital Link Invest in Greece
Forum που πραγματοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη Τους περιμένουμε Και όταν λέμε
τους περιμένουμε εννοούμε τις επόμενες
μέρες είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός

αναφερόμενος στους ενδιαφερόμενους
επενδυτές Παράλληλα επεσήμανε πως
την Παρασκευή 1 5/4 θα συνεδριάσει
η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων για την έγκριση της επένδυσης

της Microsoft η οποία αγόρασε τη γη
και ξεκινάει να χτίζει τα data centers

Ακρίβεια
Σε σχέση με τα μέτρα για την ακρίβεια
σχολίασε Συνεχώς εξετάζονται μέτρα
και η κυβέρνηση κοιτάει να δει πώς θα
βοηθήσει τον κόσμο ο οποίος περνάει

πάρα πολύ δύσκολα Κι επειδή ο κόσμος
περνάει πάρα πολύ δύσκολα είναι καθήκον

μας να βρούμε και το τελευταίο
ευρώ και την τελευταία λύση για να κάνουμε

τη ζωή του καλύτερη Ομως τα
μέτρα θα ανακοινώνονται κατά κύματα
όχι κάθε μέρα και ένα καινούργιο μέτρο
Εχουμε βάλει μέτρα θα τα ψηφίσουμε
θα εφαρμοστούν και μετά θα δούμε τα
επόμενα Τελος για την αντίδραση της
Ευρώπης στη λήψη νέων μέτρων σημείωσε

Ο πρωθυπουργός έχει θέσει
το πλαίσιο Ποιο είναι το πλαίσιο Εάν η

Ευρώπη δεν δώσει χρήματα όπως
εμείς διεκδικούμε θα δώσουμε χρήματα

από τον Κρατικό μας Προϋπολογισμό

Δεν υπάρχει περίπτωση να
αφήσουμε τον ελληνικό λαό μόνο
του και αβοήθητο σε αυτή τη
θύελλα που έχει έρθει για την
οποία δεν φταίει η Ελλάδα
δεν φταίει αλλά πρέπει να
βρούμε λύσεις για να βοηθήσουμε

τον κόσμο και αυτό θα
κάνουμε

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ



34. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ...
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Σταϊκούρας

Ανθεκτική η ελληνική
οικονομία

Παρότι
διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων

δυσκολιών η ελληνική οικονομία

βρίσκεται σε καλό δρόμο σημείωσε
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα
ϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα
Υόρκη

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην
ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής
της αναπτυξιακής πολιτικής θα οδηγήσει
στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης

Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης μέσω
βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ Έξοδος
από την ενισχυμένη εποπτεία.-Επίτευξη μονοψήφιων

NPEs στις ελληνικές τράπεζες
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία

Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
το 2023
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Σταϊκούρας Η ελληνική
οικονομία βρίσκεται
σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές

Παρότι
διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών

η ελληνική οικονομία βρίσκεται
σε καλό δρόμο και έχει θετικές προοπτικές σημείωσε

ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα

ϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου

της Capital Link στην Νέα Υόρκη
Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική

εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά
που ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές Ενδεικτικά

τόνισε ο ίδιος δεδομένου του πολέμου
στην Ουκρανία η κατάσταση της ευρωπαϊκής
οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα

Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη

άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης
τόνισε ο Χρ Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ

άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται
ενώ παράλληλα επιβραδύνεται ο ρυθμός

ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός
Αυτή η κατάσταση τόνισε ο υπουργός θα

επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένης

βέβαια της Ελλάδας Εξ ου και
κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική
απάντηση στην κρίση
Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο Χρ Σταϊκούρας

επεσήμανε μεταξύ άλλων
Η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν

φαίνεται να ακολουθεί τις πραγματικές αναταραχές

στον εφοδιασμό
Οφείλουμε να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η αποδέσμευση

του κόστους των ορυκτών καυσίμων
από τις τιμές του ρεύματος

Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες διασφάλισης
επαρκών αποθεμάτων αερίου είναι σημαντικές
και θα πρέπει να συνδυαστούν με κοινή αγορά
φυσικού αερίου

Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυ
ασφαλείας όπως και κάναμε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία

του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής

πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη
επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα
περασμένα χρόνια στην Ελλάδα

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης Παρατηρήσαμε

μία ισχυρή ανάκαμψη 8,3 το 2021
και αναμένουμε τουλάχιστον 3 το 2022 ενώ
από το 2023 και έπειτα αναμένεται ακόμη υψηλότερος

ρυθμός ανάπτυξης
Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης μέσω βελτίωσης

της ποιότητας του ΑΕΠ

Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία
Επίτευξη μονοψήφιων NPEs στις ελληνικές

τράπεζες
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία
Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023
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Γεωονιάδικ

Ώρα για επενδύσεις
στην Ελλάδα

Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα

και να επενδύσετε είναι το μήνυμα
που απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας

στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital
Link Invest in Greece στη Νέα Υόρκη

Η Pfizer ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση

που ήρθε στη χώρα στο αρχικό της
πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας Σήμερα
έχει 700 θέσεις εργασίας Η Microsoft έρχεται

στην Ελλάδα Η Digital Realty έρχεται

στην Ελλάδα Η Amazon Web Services

έρχεται στην Ελλάδα Η Meta-Facebook
έρχεται στην Ελλάδα Και πολλές άλλες
ακόμα

ΣΕΛ.3
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Γεωργιάδης
Τώρα είναι η ώρα για
επενδύσεις στην Ελλάδα

Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε

ωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link Invest in Greece στη Νέα Υόρκη

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες
που έχουν ελληνική καταγωγή τόνισε ότι ο κάθε

επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει
ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους που δεν είναι

Έλληνες να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα

σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς
να έρθετε Όχι επειδή είστε Έλληνες αλλά επειδή θα

βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που

θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα

προκύψουν
Ο κ Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια
η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός

προορισμός για επενδύσεις Αν πριν από
δύο χρόνια σας έλεγα από αυτό εδώ το βήμα ότι το

Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα

ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις
εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα

όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί ανέφερε και

πρόσθεσε
Η Pfizer η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση

που ήρθε στη χώρα στο αρχικό της πλάνο είχε
200 θέσεις εργασίας Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας

και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000 Και δεν είναι

μόνο η Pfizer Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα Η

Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα Η Amazon Web

Services έρχεται στην Ελλάδα Η Meta-Facebook έρχεται

στην Ελλάδα Και πολλές άλλες ακόμα
Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν
υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την ερχόμενη

Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες
στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική επιτροπή

Τέλος υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του

ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από

την ευρωπαϊκή επιτήρηση Παρόλη αυτή την ταραχώδη

περίοδο με τον πόλεμο όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα εγώ σας λέω
ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον

κατέληξε ο κ Γεωργιάδης
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Σταϊκούρας

Ανθεκτική η ελληνική
οικονομία

Παρότι
διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων

δυσκολιών η ελληνική οικονομία

βρίσκεται σε καλό δρόμο σημείωσε
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα
ϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα
Υόρκη

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην
ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής
της αναπτυξιακής πολιτικής θα οδηγήσει
στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης

Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης μέσω
βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ Έξοδος
από την ενισχυμένη εποπτεία Επίτευξη μονοψήφιων

NPEs στις ελληνικές τράπεζες
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία

Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
το 2023
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ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ KAI
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

Πάμε πρώτα να δούμε τα δεδομένα
Πρώτον το τέρας της γραφειοκρατίας στη

δημόσια διοίκηση είναι αυτό που έχει εμποδίσει
καθυστερήσει και κάποιες φορές ακυρώσει
επενδύσεις στη χώρα μας ελληνικές και ξένες
Δεύτερον τα πράγματα έχουν Βελτιωθεί

σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω
νομοθετικών διατάξεων κανονιστικών πράξεων
εγκυκλίων και όσων άλλων παρεμβάσεων
διαθέτει μια κυβέρνηση στη φαρέτρα της Υπό

αυτές τις συνθήκες
Τρίτον πολύ σωστά ο υπουργόςΑνάπτυξης
Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε το βράδυ της
Δευτέρας ώρα Ελλάδος στο Invest in Greece

συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη
ότι ξεκόλλησαν Ελληνικό Αφάντου Ελληνικός
Χρυσός
Από την άλλη όμως πλευρά οι στρεβλώσεις και
οι προβληματικές δομές δεν αλλάζουν από τη μια
μέρα στην άλλη

Δυστυχώς
Πρέπει όμως να αναγνωρίζονται από αυτούς
που διοικούν και οι ίδιοι να προσπαθούν να

βρουν την κατάλληλη λύση αντί να κουνάνε το
δάχτυλο
Στο περιθώριο του συνεδρίου επικεφαλής
μεγάλης ξένης εταιρείας που σχεδιάζει
επενδύσεις στην Ελλάδα μου έλεγε την πικρή
εμπειρία του
Στο σημείο που μπορούσε και του συνέστησαν
να στήσει Βιομηχανική μονάδα δεν υπήρχε
συγκεκριμένη παροχή την οποία έπρεπε ο ίδιος
να πληρώσει για να έχει Καιτο κόστος αυτήςτης
επένδυσης είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ
Όταν το επικοινώνησε σε συγκεκριμένο υπουργό
εκείνος του απάντησε ότι Όλες οι μεγάλες
επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτήσει από μόνες
τους την εξαφάλιση της συγκεκριμένης παροχής
Και τότε ο CEO του έδειξε τον ενημερωτικό
φάκελο που είχε λάβει από τον αρμόδιο κρατικό
οργανισμό και ο οποίος έλεγε ότι η παροχή αυτή

παρέχεται από το ελληνικό Δημόσιο
Έκτοτε ο υπουργός ψάχνει να βρει την άκρη για
όλα αυτά

Χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής
Απλά πράγματα

Νεκτάριος Β Νώτης
necta riosjinotice.gr
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Μισθολογικός πληθωρισμός

Είναι γεγονός ότι στο φετινό Ιηνθ5ΐ ίη Ογθθοθ
ΡοΓυιη της ΟθρίιβΙ Ι_ίηκ το κλίμα για την Ελλάδα

ήταν κάτι παραπάνω από θετικό
Έχουμε άλλωστε πει ότι το ΟΓβηά ηβιτίθ Ελλάδα

και το ίηνθ5ΐΓΠθηί βρρθίίΐθ για τη χώρα
μας είναι κάτι παραπάνω από έντονο

Χωρίςνα ωραιοποιούν θέματα και καταστάσεις

οι ΓΤΊ3η3α,θΓ5 και τα στελέχη των ίυηάε
περιέγραψαν το πώς Βλέπουν την Ελλάδα
Μίλησαν για σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης

σε πολλούς κλάδους και αυτόν των τροφίμων

και ποτών για τον επαναπατρισμό σοβαρών

στελεχών που τείνει να λάβει μαζικό
χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα του εν Ελλάδι

ανθρωπίνου δυναμικού μάλιστα σε αυτό

αναφέρθηκε ιδιαίτερα και ο Δρ Μπουρλά της
ΡίίζθΓ που μίλησε στο γεύμα
Πέραν όμως όλων αυτών των πολύ θετικών
δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε και το ευρύτερο

περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται
και η χώρα μας
Άκουσα λοιπόν με πολλή προσοχή των'Αλεξ
Φωτακίδη της Ο/Ο να αναφέρεται και στις σημαντικές

προκλήσεις όχι μόνο για το 2022
αλλά και για το 2023 λόγω των θεμάτων που
όλοι γνωρίζουμε
Ξεχώρισα τον προβληματισμό του για τον

μισθολογικό

πληθωρισμό δεδομένου ότι όπως
είπε οι επιχειρήσεις πρέπει να ενισχύσουν
τους εργαζομένους τους ώστε να καλύψουν το

αυξημένο κόστος από τις ανατιμήσεις σε ενέργεια

και αγαθά πρώτης ανάγκης
Και αυτό Βέβαια το απολύτως απαραίτητο μέτρο

δημιουργεί στη συνέχεια τον απόλυτο

φαύλο κύκλο
Μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα
Τόσο απλά

Νεκτάριος Β Νώτης
ηθείθΓίοΒϋηοιίοθ^Γ
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«Ελάτε τώρα στην Ελλάδα»

ΚάΠεαμα Γεωργιήδπ
σε επενδυτές
«ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Aocovns Γεωργιάδηε,
μιλώνκκοτο 23ο Ετήσιο Συνέδριο ins «Capital Link Invest 

in Greece*, στη Νέα Υόρκη.
Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρημα-

ties που έλκουν την καταγωγή tous από τη χώρα
pas, ο unoupvos Ανάπτυξη s τόνισε ότι κάθε επενδυτή* 

θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι
θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον, opus, τώρα βλέπετε άλλους, που δεν
είναιΈλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, 

σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς
να έρθετε. Όχι επειδή είστεΈλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα
σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια 

η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από
δύο χρόνια aas έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια, ενώ δέκα
ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμετις εργασίες 

στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια 

θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα
έργα που θα φτιαχτούν εκεί» , ανέφερε και προσέθεσε: 

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση 

που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε
200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας 

και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1 .000. Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital 

Realty έρχεται στην Ελλάδα Η Amazon Web Services 

έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται
στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center ms Microsoft 

ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι
την ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί
μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική 

επιτροπή.
Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων

του ΔΝΤ, αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας
από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρ' όλη αυτήν την
ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σος λέω ότι
θα συνεχίσουμε με τον ιδιότροπο και στο μέλλον», κατέληξε 

ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων.
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Από τη Νέα Υόρκη

Καμπανάκι Ιταϊκούρα για νέα οικονομικά κρίση
ΚΑΛΕΣ αλλά και κακές ειδήσεις περιείχε η ομιλία

του υπουργού Οικονομικών στη Νέα Υόρκη
As ξεκινήσουμε όμως από τα καλά Ανάπτυξη

ms ελληνικής Οικονομίας με ρυθμό άνω του
3 προβλέπει για το 2022 ο υπουργός Οικονομικών

όπως ανέφερε κατά την ομιλία του στο 23ο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link που πραγματοποιείται

στη Νέα Υόρκη Στην ομιλία του αναφέρθηκε

στην πορεία της ελληνικής Οικονομίας
το 2021 απαριθμώντας τις πολιτικές της κυβέρνησης

για τη στήριξη εισοδημάτων θέσεων εργασίας

και επιχειρήσεων
Για το 2022 ανέφερε Tis οικονομικές επιπτώσεις

του πολέμου στην Ουκρανία λέγοντας
nus λόγω της κρίσης η κατάσταση στις

ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται κάτι
που φάνηκε τον Μάρτιο Πολλοί κλάδοι ms
Οικονομίας είναι για μια ακόμα φορά υπό σοβαρή

πίεση Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο

στη κινούμενη άμμο ms νέας παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης

0 υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενι

αίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο Ε.Ε

επαναλαμβάνοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να
ξεφύγει μόνη της από αυτήν την κατάσταση

Πλαφόν τώρα
Μιλώντας για την ανάγκη επιβολής πλαφόν

στην τιμή του φυσικού αερίου ο υπουργός Οικονομικών

τόνισε τη σημασία μιας παρέμβασης
που θα εξουδετερώνει Tis υπάρχουσες διαταραχές

στην αγορά Πιστεύουμε πως οι προσπάθειες

για την εξασφάλιση επαρκούς χώρου
αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές

πρόσθεσε για να συμπληρώσει ότι πρέπει

να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα

και στο πως οι τιμές tous μπορούν να
αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος που
είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα Πρέπει να χτίσουμε

ένα δίχτυ ασφαλείας όπως επιτυχώς
καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις συμπλήρωσε ο
κ Στα'1'KOÙpas Σχολιάζοντας tous στόχους που
έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του
ΑΕΠ ο υπουργός δήλωσε είδαμε μια ισχυρή
ανάκαμψη 8,3 για το 2021 Προβλέπουμε
ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3 για το 2022 και
αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς

ανάπτυξης από το 2023 και μετά τόνισε
ο κ Σταϊκούρας
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Αδ ΓεωργιάδΓβ
Πρόσκληση
σε Αμερικανοί
για επενδύσειε

Πρόσκληση προς Αμερικανούς επενδυτές

για να επενδύσουν τώρα στην Ελλάδα

απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης
και ΕπενδύσεωνΆδωνις Γεωργιάδης Μιλώντας

στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link Invest in Greece υπογράμμισε

ότι τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην
Ελλάδα καινά επενδύσετε προσθέτοντας

ότι κάθε επενδυτής θα έρθει να
επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του Ο υπουργός

Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα επιτεύγματα

της ελληνικής οικονομίας και δελέασε

τους Αμερικανούς επενδυτές λέγοντας
ότι εφόσοντώρα βλέπετε άλλους

που δεν είναι Έλληνες να έρχονται και να
επενδύουν στην Ελλάδα σίγουρα τώρα
είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε

γιατί θα βρείτε ευκαιρίες και ανθρώπους

που θα σας βοηθήσουν να λύσετε

τα όποια προβλήματα προκύψουν
Ο κ Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία
δυόμισι χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει
αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός

για επενδύσεις αναφέροντας
πρώτα από όλα την εμβληματική επένδυση

του Ελληνικού αλλά και τις αμερικανικές

εταιρείες που ήδη έχουν ανακοινώσει
ότι θα επενδύσουν στην Ελλάδα
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30 έχει φτάσει η απόδοση
Ο του ελληνικού 1 θετούς τίτλου

ΟΔΔΗΧ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Πράσινη έκδοση 2,5 δισ σχεδιάζει ο ΟΔΔΗΧ
Οι προκλήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από τέτοιου τύπου ομόλογα Εντός β εξαμήνου στις αγορές

2,6 δισ
Ψηφίστηκε
από τη Βουλή ο
συμπληρωματικός

προϋπολογισμός

2,6 δισ
ευρώ που
κατατέθηκε
με τη μορφή
τροπολογίας
σε ν/σχ
του ΥΠΟΙΚ
Καταψήφισαν ο
ΣΥΡΙΖΑ,τοΚΚΕ
καιτοΜέΡΑ25

Η έκδοση του πρώτου
ελληνικού πράσινου ομολόγου

μέσα στο β εξάμηνο του
2022 παραμένει στους σχεδιασμούς

του οικονομικού
επιτελείου και του ΟΔΔΗΧ

Του Θάνου Τσίρου
thtsiros@nfljtempo.iki.gr

ΗΔΗ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ το ενδεχόμενο διεύρυνσης

του καταλόγου των
επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει

η πρώτη πράσινη έκδοση
συνολικού ύψους τουλάχιστον
2-2,5 δισ ευρώ

Στην προοπτική χης έκδοσης
του πρώτου πράσινου ομολόγου
αναφέρθηκε στην ομιλία του στο
ουνέδριο της Capital ünk στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ
Δημήτρης Τσάκωνας Όπως υποστήριξε

Εξετάζεται η πιθανότητα
να εκδοθεί πράσινο ομόλογο

με μια πρώτη έκδοση που θα
μπορούσε να ενσωματωθεί στη
στρατηγική χρηματοδότηση του
Ελληνικού Δημοσίου το 2022
Το πράσινο ομόλογο αποτελεί
μια πρόκληση για τον εκδότη
στην προκειμένη περίπτωση την
Ελληνική Δημοκρατία καθώς ισοδυναμεί

με μια δέσμευση απένα

ντι στις αγορές περί υλοποίησης
μιας πράσινης επένδυσης εντός
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων

Ουσιαστικά αποτελεί
ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον
εκδόιη ο οποίος παρουσιάζει
αναλυτικά τις επενδύσεις που
θέλει να πραγματοποιήσει και
τις αγορές οι οποίες αναλαμβάνουν

ουσιαστικά το σκέλος της
χρηματοδότησης Σύμφωνα με
τον κ Τσάκωνα ενώ οι προσπάθειες

επικεντρώνονται στο να καταρτιστεί

κατάλογος πράσινων
έργων δεν απορρίπτεται η δυνατότητα

επέκτασης του πεδίου
εφαρμογής της πράσινης στρατηγικής

χρηματοδότησης ώστε να
ενσωματώνει έργα και προγράμματα

κοινωνικού χαρακτήρα ή
έργα που αφορούν τη βιώσιμη
ανάπτυξη εν γένει

Η στρατηγική έκδοση πράσινων

ομολόγων είναι συμπληρωματική
στο συνολικό πρόγραμμα

δανεισμού της χώρας και δεν θα
αλλάξει τον πυρήνα της δανειακής

στρατηγικής του Δημοσίου
Τι επιδιώκει η ελληνική

πλευρά με το πράσινο ομόλογο

Ουσιαστικό να επεκτεί¬

νει τη βάση των επενδυτών που
τοποθετούνται σε ελληνικούς
τίτλους τα πράσινα ομόλογα
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον
συγκεκριμένων επενδυτών οι
οποίοι δεν τοποθετούνται και σε
παραδοσιακούς τίτλους Επίσης
η κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωση

της εικόνας του Ελληνικού
Δημοσίου αλλά και στη δυνατότητα

μείωσης του νέου κόστους
δανεισμού Αναλυτικά τα τρία
οφέλη που μπορούν να προκύψουν

από την έκδοση ενός πράσινου

ομολόγου είναι τα εξής• Πρώτον μπορεί να διευρυνθεί
η πελατειακή βάση των ελληνικών

ομολόγων Ξένα funâs που
ενδεχομένως δεν εκδηλώνουν
αυτή τη στιγμή αγοραστικό ενδιαφέρον

εξαιτίας του γεγονότος
ότι η χώρα δεν έχει εξασφαλίσει
ακόμη την επενδυτική βαθμίδα
θα μπορούσαν να αγοράσουν τα
πράσινα ελληνικά χαρτιά λόγω
προσανατολισμού προς τέτοιες
επενδύσεις Διεθνώς είναι περί¬

οδος που οι επενδυτές θέλουν
πράσινους τίτλους στα χαρτο
φυλάκιά τους παρά την κρίση• Δεύτερον μπορεί να πέσει
ακόμη περισσότερο το κόστος

Ευέλικτη
διαχείριση
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την εκδοτική
δραστηριότητα της χώρας εν
μέσω κρίσης και αύξησης των
αποδόσεων ο επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας
υποστήριξε ότι δεδομένου
του σημερινού ευμετάβλητου
περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές

και λόγω της ευνοϊκής
δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου

χρέους και των υψηλών
ταμειακών διαθεσίμων του
Ε.Δ η δραστηριότητα έκδοσης
και διαχείρισης για το 2022 θα
είναι ευέλικτη τόσο από την
άποψη του χρόνου πρόσβασης
στις αγορές όσο και ως προς
τον όγκο των εκδόσεων τις
διάρκειες κ.λη s\mst5ms

δανεισμού της χώρας Λόγω της
στόχευσής τους της διαδικασίας

που διέπει την έκδοσή τους
αλλά και του μεγάλου αγοραστικού

ενδιαφέροντος που υπάρχει
διεθνώς για τέτοιους τίτλους τα
πράσινα ομόλογα είναι συνήθως
φθηνότερα κατά αρκετές μονάδες

βάσης συγκριτικά με τους
παραδοσιακούς τίτλους Από
τη στιγμή που η απόδοση του
ελληνικού l θετούς τίτλου έχει
ανέβει κοντά στο 3 η δυνατότητα

φθηνότερου δανεισμού δεν
περνά απαρατήρητη• Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι
βελτιώνει το διεθνές προφίλ της
χώρας η οποία εμφανίζεται να
καταστρώνει ένα συγκεκριμένο
επενδυτικό πλάνο με πράσινο
προφίλ και να το φέρνει σε πέρας
μέσα σε συγκεκριμένα δεσμευτικά

χρονικά πλαίσια

EPA/NEIL HAIL
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fi I

ΤέΑος στις

χειρόγραφες
ι διαδικασίες που

ακοπουθούυ

σήμερα οι
A.O.Y και

ιαΒαιπωρούυ τους
φορολογούμενους

1
βάζει η ΑΑΔΕ

Νέο φηφίακό ούστη
συμψηφισμών φόρου

Τέλος
στις χειρόγραφες διαδικασίες

που ακολουθούν
σήμερα οι Δ.Ο.Υ και ταλαιπωρούν

τους φορολογούμενους
βάζει η ΑΑΔΕ με ένα νέο ηλεκτρονικό

σύστημα αυτόματων συμψηφισμών

επιστροφών φόρου με οφειλές

προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά

Ταμεία Ειδικότερα κάθε δύο
μήνες η ΑΑΔΕ θα τρέχει ελέγχους
και διασταυρώσεις στις επιστροφές
φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι

και αυτόματα με λίγα κλικ
θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών

με οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι

στη Φορολογική Διοίκηση

ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία
Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε

ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος

Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη Όπως
είπε δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό

μοντέλο που θα βοηθά στο
να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη

Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι ενδυναμώνοντας

Στις πρώτες δηλώσεις που

υποβλήθηκαν έξι στους
δέκα φορολογούμενους δεν

πληρώνουν φόρο σχεδόν

ένας στους έξι έχει επιστροφή
και ένας στους τέσσερις
πληρώνει έξτρα φόρο

ταυτόχρονα την ακεραιότητα μας και
τη διαφάνεια Σήμερα 7 στους 10

φορολογούμενους που δικαιούνται
φοροεπιστροφής ταυτόχρονα χρωστούν

στη Φορολογική Διοίκηση ή
και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η
διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται

χειρόγραφα και τοπικά ανέφερε
ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας

ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως

αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για
τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για
τους φορολογούμενους
Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών

δηλώσεων να τρέχει περίπου

100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί

μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4
εκατομμυρίων ΕΙ με επτά στις δέκα
δηλώσεις να είναι χωρίς φόρο ή με
επιστροφή φόρου

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν
ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας
είχαν υποβληθεί 90.008 φορολογικές

δηλώσεις και εκδόθηκαν 1 16.703
εκκαθαριστικά σημειώματα καθώς
κάθε σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό

σημείωμα
Η ακτινογραφία των πρώτων

δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει

ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο

σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή
φόρου και ένας στους τέσσερις

φορολογούμενους καλείται να πληρώσει

έξτρα φόρο για τα εισοδήματα
του 2021 ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

• Το 59,86 των φορολογουμένων
δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς
από τα 1 16.703 εκκαθαριστικά σημειώματα

τα 69.864 είναι μηδενικά
• Για το 15,65 των φορολογουμένων

ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε

επιστροφή φόρου συνολικού
ύψους 5,4 εκατ ευρώ δηλαδή 296
ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα
• Το 24,49 των φορολογουμένων
καλείται να πληρώσουν επιπλέον
φόρο για τα εισοδήματα του 2021
Συγκεκριμένα για 28.580 φορολογούμενους

το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης

είναι χρεωστικό με το συνολικό

ποσό του φόρου να ανέρχεται
σε 13,4 εκατ ευρώ Ο μέσος φόρος
για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα
470 ευρώ

Η πληρωμή του φετινού λογαριασμού

της Εφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί

σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου

2022 και την τελευταία δόση έως
τις 28 Φεβρουαρίου 2023 Τα φυσικά

πρόσωπα που θα επιλέξουν να

εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος

έως τις 29 Ιουλίου θα κερδίσουν

έκπτωση 3
Να σημειωθεί τέλος ότι αλλαγές

στα τέλη ταξινόμησης προωθεί το
υπουργείο Οικονομικών όπως προκύπτει

από το νομοσχέδιο που δόθηκε
σε δημόσια διαβούλευση γεγονός

που αναμένεται να μεταβάλλουν τις
τελικές τιμές των αυτοκινήτων στη
χώρα μας

Τα περισσότερα οικονομικά οφέλη

εστιάζονται στα πράσινα μοντέλα
τα αμιγώς υβριδικά τα plug-in επα

ναφορτιζόμενα με ηλεκτροκινητήρα
υβριδικά οχήματα και όσα έως σήμερα

πλήττονταν από την παράλογη
φορολογία λόγω του πλούσιου εξοπλισμού

τους Ουσιαστικά γίνεται
ένας εξορθολογισμός των τελών ταξινόμησης

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους

της αγοράς το νέο σύστημα

υπολογισμού των τελών ταξινόμησης

θα παρασύρει προς τα κάτω
τις τιμές των αυτοκινήτων υβριδικής
τεχνολογίας



44. Ο ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Μέσο: . . . . . . . . .POLITICAL
Ημ. Έκδοσης: . . .12/04/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/04/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 23

Ο Σταϊκούραδ
σπδΗΠΑγια
να φέρει επενδύσει

Η προσέλκυση νέων επενδύσεων από τις
ΗΠΑ αλλά και η βολιδοσκόπηση των οίκων
αξιολόγησης για τις αναβαθμίσεις και την
ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα

έως τις αρχές του 2023 αποτελούν τους
δύο στόχουςτου ταξιδιού του υπουργού Οικονομικών

Χρήστου Σταϊκούρα στις ΗΠΑ
Η ραγδαία αύξηση της αμερικανικής συμμετοχής

στην ελληνική οικονομία με φόντο
την επικείμενη έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς

της ενισχυμένης μεταμνημονιακής
εποπτείας κινητοποιείαμερικανικά κεφάλαια
τα οποία παρά την κρίση στην Ουκρανία και
την έκρηξη του πληθωρισμού θέλουν να στραφούν

σε επενδύσεις προς την Ευρώπη και κυρίως

σε χώρες που μπορούν να αποτελέσουν

ενεργειακά και διαμετακομιστικά κέντρα
όπως η Ελλάδα

Ο κ Σταϊκούρας περιέγραψε τις θετικές
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στο
επενδυτικό συνέδριο της ΟβρίτβΙ ϋηκ στη Νέα

Υόρκη περιγράφοντας το νέο ευνοϊκό περιβάλλον

που έχει διαμορφωθεί Ταυτόχρονα
το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στις επαφές
που θα έχει με εκπροσώπους επενδυτικών
και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών
που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων

όπως είναι οι ΒθΓχΙθνδ ΟίΙί

9Γου Η5Β0 ΟοΙάπίθη Βθοηε ϋαήΐδουΓΟβορ
Βπ53 και ΝοηηυΓθ Επιπρόσθετα ο υπουργός
Οικονομικών θα συναντηθεί με την ΕΙίζβϋθΐη
ΜοΟθυί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας ενώ την
ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Α/θΙΙ

δίΓββϋουΓηβΙ και στους ΠηβηάβΙ Τϊιηβε
Τέλος θα παρευρεθεί στην Ημέρα Ελλάδος
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Ογθθκ
Απιβποη ΙδδυβΓ ϋ3γ3ΐ ΝΥ5Ε και στηντελε
τή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο

Ορβηϊηα ΒβΙΙ



45. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2%-2,3 % ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΟ 2024

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/04/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/04/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 24

Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα
2%-2,3 του ΑΕΠ από το 2024

Δεδομένου όχι οι δαπάνες για τόκους ανέρχονται σε 2%-2,3 του ΑΕΠ
τον χρόνο αυτό είναι το επίπεδο του πρωτογενούς πλεονάσματος που
απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί το χρέος βιώσιμο

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε επιστροφή στον στόχο των
πρωτογενών πλεονασμάτων
2%-2,3 του ΑΕΠ από το 2024
στοχεύει η κυβέρνηση καθώς
τα μηνύματα που έρχονται από
τις αγορές αλλά και από τους οίκους

αξιολόγησης είναι ότι αυτό
το επίπεδο απαιτείται προκειμένου

να θεωρηθεί το χρέος
βιώσιμο

Οπως είπε μιλώντας στο Φόρουμ

των Δελφών το Σάββατο
ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής

Πολιτικής Θάνος Πε
τραλιάς οι αγορές θεωρούν ότι
η χώρα πρέπει να έχει μηδενικό
έλλειμμα περιλαμβανομένων
των τόκων Δεδομένου ότι οι
δαπάνες για τόκους ανέρχονται
σε 2%-2,3 του ΑΕΠ τον χρόνο
αυτό είναι το επίπεδο του πρωτογενούς

πλεονάσματος που
θέλουν να δουν

Οχι τυχαία ο επικεφαλής του
ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε
σε συνέντευξή του στο Capital
gr ότι είναι σημαντικό το πρωτογενές

πλεόνασμα να παραμείνει

πολύ κοντά στα συμφωνηθέντα

επίπεδα δηλαδή στο
2,2 που θα ίσχυε κανονικά
από το 2023 αν δεν είχε μεσολαβήσει

η πανδημία η οποία
ανέστειλε τους δημοσιονομι
Kous κανόνεε του Συμφώνου
Σταθερότηταε για όλους και τις
αντίστοιχε δεσμεύσει της Ελλάδας

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι
η εμπιστοσύνη των αγορών η
βιωσιμότητα του χρέους και η
αναβάθμιση της οικονομίας σε
επενδυτική βαθμίδα εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιονομική

σύνεση
Η επιστροφή αυτή πάντως

σχεδιάζεται να γίνει σταδιακά
σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις

που θα πάρει η Ευρωπαϊκή
Ενωση για την εφαρμογή

του Συμφώνου Σταθερότητας
που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει

χαλαρή και τον επόμενο

χρόνο
Ετσι ο υπουργός Οικονομι

0 υπουργός
Οικονομικών
προανήγγειλε
μια σημαντική
δημοσιονομική
προσαρμογή φέτος
και ρεαλιστικά
πλεονάσματα το 2023
κών Χρήστο5 Σταϊκούραε μι
λώντα χθε στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη
προανήγγειλε μια σημαντική
δημοσιονομική προσαρμογή φέ
TOS και ρεαλιστικά πρωτογενή
πλεονάσματα το 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες
το σενάριο που έχει διαμορφώσει

η κυβέρνηση σε συνεργασία
και με τους εκπροσώπους

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι
οποίοι ήταν στην Αθήνα τις
προηγούμενες μέρες ενόψει
της κατάθεσης του Προγράμματος

Σταθερότητας 2022-2025
στις 30 Απριλίου προβλέπει
πρωτογενές έλλειμμα έως 2

του ΑΕΠ φέτος έναντι στόχου
του προϋπολογισμού για 1,2
του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα

της τάξεως του 1 του
ΑΕΠ το 2023

Ο κ Σταϊκούρας στη χθεσινή
ομιλία του είπε κι αυτός ότι

η δημοσιονομική σύνεση είναι
ένας από τους επτά πυλώνες της
οικονομικής πολιτικήε της κυβέρνησης

και στο πλαίσιο αυτό

αναφέρθηκε στον στόχο για
ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα

το 2023 ενώ σημείωσε
ότι το 2021 τα δημοσιονομικά
αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα

από τις προβλέψει Οι
άλλοι πυλώνε είναι η παροχή

προσωρινή3 στοχευμένη
στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά

η εφαρμογή μιας έξυπνης

εκδοτικής στρατηγικής
από τον ΟΔΔΗΧ η ενίσχυση
της ρευστότητα5 στην πραγματική

οικονομία η συνέχιση
των μεταρρυθμίσεων και της
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας

η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών

πόρων και η συμμετοχή
στις πρωτοβουλίες για τη

νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική



46. ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ FAST TRACK ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/04/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/04/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 6

Σχέδιο για fast track εξόρυξη
αέριου σε Κρήτη και Ιόνιο

Ο Μητσοτάκης
ανακοινώνει σημερα

από τη ΔΕΠΑτην
έναρξη των ερευνών

ην έναρξη των ερευνών

για φυσικό αέριο
στα δυτικά της Κρήτης
και στο Ιόνιο αναμέ

ÊÊÈÊ νεται να ανακοινώσει
σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από τη ΔΕΠΑ Αθηνών Με στόχο
τη μελλοντική ενεργειακή αυτονομία

της χώρας ο πρωθυπουργός θα

επαναλάβει ότι η Ελλάδα σε αυτό
το γεωπολιτικό περιβάλλον και με
δεδομένη την απόφαση για πλήρη

απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό

αέριο οφείλει να γνωρίζει
εάν υπάρχουν εντός της ελληνικής

επικράτειας εμπορικά αξιοποιήσιμα

κοιτάσματα φυσικού αερίου
0 κ Μητσοτάκης αναμένεται
να τονίσει ότι οι εταιρίες που

έχουν ήδη συμβάσεις θα πρέπει
να υλοποιήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις

τους και να διαβεβαιώσει
ότι η Πολιτεία θα κάνει ό,τι

περνάει από το χέρι της από την
πλευρά της ώστε να υπάρξουν
fast track διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατικά

εμπόδια
Πιο ώριμη θεωρείται αυτή τη

στιγμή η κατάσταση στο Ιόνιο
όπου πραγματοποιήθηκαν ήδη
θαλάσσιες έρευνες διευκολύνοντας

έτσι τον δρόμο για άμεσες

σεισμογραφικές έρευνες Αν

όλα πάνε βάσει των υπολογισμών
και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις
θα μπορούσε η πρώτη γεώτρηση
να γίνει μέσα στα επόμενα τρία
με τέσσερα χρόνια και το 2027 η

πρώτη εταιρία κοινοπραξία να
μπορεί να αρχίσει την εκμετάλλευση

των κοιτάσματα
Σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση

της Ελληνικής Διαχειρισυκής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων για
να υπάρξει σαφής εικόνα για τον

όγκο και την προσβασιμότητα των
κοιτασμάτων πρέπει να ολοκληρωθούν

οι σεισμικές και γεωλογικές
έρευνες Καμία κυβέρνηση έως σήμερα

δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει

αυτή τη διαδικασία με επιτυχία

Οι επενδυτές βρίσκονται in situ
στην Ελλάδα και έχουν δεσμευτεί
με συγκεκριμένα προγράμματα για
τη διενέργεια σεισμικών ερευνών
Στο μεταξύ ο κ Μητσοτάκης απηύθυνε

χθες χαιρετισμό μέσω τηλε¬

διάσκεψης στο 23ο συνέδριο του
Capital Link στη Νέα Υόρκη Για
ακόμα μία φορά απευθυνόμενος
στο εξωτερικό παρουσίασε μια ειδυλλιακή

κατάσταση στη χώρα μας
για τους υποψήφιους επενδυτές

Η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας το 2021 σημείωσε
ήταν ακόμα πιο δυναμική απ

ό,τι αναμενόταν και θα ξεπεράσει
τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι
το τέλος του έτους



47. ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/04/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/04/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 16

► ► ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 3 ΦΕΤΟΣ

Επαφές Σταϊκούρα με
επενδυτές στη Νέα Υόρκη
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗότι η οικονομία θα
αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3

φέτος με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα

χρόνια εξέφρασε χθες το απόγευμα
από το συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Στάίκούρας
Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι

ο πρώτος στόχος της οικονομικής
πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης

της οικονομίας και αναφέρθηκε
στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3 που είχαμε το 2021 Για φέτος

είπε ότι η πρόβλεψη θέλει τπν

ανάπτυξη πάνω από 3 ενώ για
το μέλλον οι μεταρρυθμίσεις και οι
επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
θα καταβάλουν μερίσματα ανάπτυξης

για πολλά χρόνια όπως είπε
χαρακτηριστικά

Προκλήσεις
Ανέφερε ακόμη έξι στόχους για την
οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα

ΙΤην
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης

μέσω της αύξησης των
επενδύσεων και των εξαγωγών Στην
κατεύθυνση αυτή είπε ότι σύμφωνα

με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η Ελλάδα θα πετύχει τις
υψηλότερες σε σύγκριση με τους
ομολόγους μας της Ε.Ε ποσοστιαίες

αυξήσεις το 2022 και το 2023
σε επενδύσεις και εξαγωγές

2 Την έξοδο από το καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας η

οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι

όπως ανέφερε ο εκτελεστικός
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βαλνας Ντομπρόβσκις την
περασμένη Παρασκευή

3 Τπν επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού

μη εξυπηρετούμενων
δανείων στους ισολογισμούς των
τραπεζών Οπως είπε στα τέλη Δεκεμβρίου

2021 το συνολικό απόθεμα

των NPEs μειώθηκε στα 1 8,4
δια ευρώ και ο δείκτης NPEs μειώθηκε

στο 1 2,8 τις χαμηλότερες
μετρήσεις από τον Ιούνιο του 201 0
Πράγματι το 2021 δύο σας τέσσερις

μεγάλες συστημικές τράπεζες
πέτυχαν αυτόν το στόχο

4Τπ μείωση της φτώχειας και
των ανισοτήτων Στο θέμα αυτό

σημείωσε ότι το ποσοστό του πληθυσμού

που διακινδύνευε με φτώχεια

ή κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε
το 2020 Εξήγησε μάλιστα ότι με
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οι δείκτες

ανισότητας δείχνουν
► ενίσχυση της θέσης της μεσαίας

τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών

ομάδων
μείωση του κινδύνου φτώχειας και

κοινωνικού αποκλεισμού στο γενικό
πληθυσμό

σταθεροποίηση της θέσης των
φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων

έναντι των πλουσιότερων

5 Μετάβαση προς τη δημοσιονομική

ισορροπία Στόχοι επιστροφής

στα πρωτογενή πλεονάσματα
και δραστική μείωση του χρέους
μέσω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης

6 Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

το 2023 0 κ Σταϊκούρας
τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια
παρά τις διαδοχικές κρίσεις που

έπρεπε να αντιμετωπίσουμε έχουμε

αναβαθμιστεί από τους οίκους
αξιολόγησης 8 φορές

Επαφές
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πέραν
της ομιλίας του ο υπουργός Οικονομικών

θα έχει επαφές με εκπροσώ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Σε τροχιά ισχυρή
ανάκαμψη παρά

τη διεθνή αστάθεια
ΚΑειδί οι

μεταρρύθμισε

πους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων καθώς και εταιριών που
δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων
στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης

αυτοκινητοδρόμων όπως
είναι η Barclays η Citi η HSBC η
Goldman Sachs η Lightsourcebp
η Brisa και η Nomura

Ο κ Σταϊκούρας θα συναντηθεί
σήμερα με την κ Elizabeth McCaul

μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Τέλος

θα παρευρεθεί στην Ημέρα Ελλάδος

στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης Greek American Issuer Day
at NYSE και στην τελετή έναρξης
των εργασιών με το καθιερωμένο
Opening Bell

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



48. ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/04/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/04/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Έξοδος
στις αγορές παρά
το υψηλό κόστος
δανεισμού
ΠΑΡΑ τα υψηλά επιτόκια η Ελλάδα
κρατά ανοικτό to ενδεχόμενο έκδοσης

νέου ομολόγου ενώ προβάλλει
στους ξένους επενδυτές την απόφαση

άσκησης συνετής δημοσιονομικής

πολιτικής και επιστροφή
στα πλεονάσματα από το 2023 5
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2Q Qj έφτασε η απόδοση

Ι Ο του ελληνικού 1 θετούς
ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ

ΝΕΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
im.l.Nll..inm.lllMIIIIIIIII.IIIIIIIIM.MIIIIIillli.lHmiMIH.M.IIIlm ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Έξοδος στις αγορές με τσιμπημένα επιτόκια
Τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής ανέπτυξε ο ΥΠΟΙΚ

ευρω
προβλέπεται
να φτάσει
το 2022 σε
ονομαστικούς
όρους το ΑΕΠ

της Ελλάδας

Παρά την αναρρίχηση των
αποδόσεων στα υψηλότερα
επίπεδα των 2,5 τελευταίων
ετών η Ελλάδα κρατά ανοικτό

το ενδεχόμενο έκδοσης
νέου ομολόγου το επόμενο
χρονικό διάστημα

Του Θάνου Τσίρου
thtsiros@naftemporiki.gr

ΤΗΝ απόφαση για άσκηση συνετής

δημοσιονομικής πολιτικής
και επιστροφή στα πλεονάσματα

από το 2023 προβάλλει στους
ξένους επενδυτές η κυβέρνηση

Την ημέρα που η απόδοση
του ελληνικού 1 θετούς έφτανε
στο 2,9 το υψηλότερο επίπεδο
από τα μέσα του 2019 με μόνη
εξαίρεση τις πρώτες ημέρες του
lockdown στις αρχές του 2020
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας επιχείρησε
από το βήμα του συνεδρίου του
Capital Link στη Νέα Υόρκη να
δώσει εγγυήσεις για τις προθέσεις

της κυβέρνησης όσον αφορά
τη χάραξη της οικονομικής

πολιτικής
Ο στόχος διπλός Πρώτον να

κρατηθεί ενεργό το ενδιαφέρον
των ξένων επενδυτών για τοποθετήσεις

στα ελληνικά χαρτιά
και να δρομολογηθεί υπό τις ευνοϊκότερες

δυνατές συνθήκες εν
μέσω καταιγίδας η επόμενη
έκδοση ελληνικού ομολόγου
πιθανότατα και πάλι 1 θετούς
διάρκειας Και δεύτερον να
πειστούν οι αγορές και οι οίκοι

ΑΠΕ-ΠΠΕΆΠΕ-ΠΠΕΤΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΔΙ

Τις επικαιροποιημένες προβλέψεις για την Ελλάδα μετέφερε ο υπουργός
Οικονομικών από το βήμα του συνεδρίου του Capital Link στη Νέα Υόρκη

αξιολόγησης για την πρόθεση
της Ελλάδας να επιστρέψει στα
πρωτογενή πλεονάσματα ήδη
από το 2023 αλλά και να παράγει

από το 2024 πρωτογενή πλεονάσματα

ικανά να καλύπτουν
τους τόκους εξυπηρέτησης του
δημοσίου χρέους καθώς έτσι θα
ανοίξει ο δρόμος για την ανάκτηση

της επενδυτικής βαθμίδας

Οι προβλέψεις
Ο υπουργός Οικονομικών είχε
την ευκαιρία να μεταφέρει στους
εκπροσώπους των μεγαλύτερων

επενδυτικών κεφαλαίων τις επι
καιροποιημένες προβλέψεις της
Ελλάδας

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά

ότι και φέτος η Ελλάδα θα
καταφέρει να διατηρήσει ρυθμό

ανάπτυξης της τάξεως του
3 Από την άλλη οι επενδυτικοί

οίκοι ενημερώθηκαν για
τις προθέσεις να συγκρατηθεί
το φετινό πρωτογενές έλλειμμα
στο επίπεδο του 2 του ΑΕΠ
ώστε να καταστεί ευκολότερη η
επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα

από το 2023 Πρακτικά

Διατήρηση
επαφής
με τις αγορές
ΠΑΡΑ την έντονα ανοδική
πορεία των αποδόσεων
των ομολόγων η Ελλάδα
θέλει να διατηρήσει
την επαφή με τις αγορές
Έτσι είναι ανοικτό
το ενδεχόμενο να προχωρήσει
το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα έστω και μια μικρή
έκδοση 1 θετούς ομολόγου
προκειμένου να γεμίσει η

καμπύλη Πίεση χρόνου δεν
υπάρχει για την ελληνική
πλευρά λόγω των υψηλών
ταμειακών διαθεσίμων
ωστόσο θεωρείται σημαντικό
να μην καταγράφονται πολύ

μεγάλα διαστήματα αποχής
από τις αγορές

η Ελλάδα θέλει να συγκρατήσει
το πρωτογενές έλλειμμα φέτος
όσο το δυνατόν χαμηλότερα από
τα 5 δισ ευρώ ώστε του χρόνου
να μπορέσει να παραγάγει πρωτογενές

πλεόνασμα ακόμη και 2
δισ ευρώ επιτυγχάνοντας πρόσθετη

δημοσιονομική προσαρμογή
6 δισ ευρο

Αυτή σε μεγάλο βαθμό θα
στηριχτεί στη μη επανάληψη
των μέτρων στήριξης που έχουν
ληφθεί και φέτος αλλά και στα
πρόσθετα φορολογικά έσοδα
που θα φέρει η ονομαστική και

πραγματική αύξηση του ΑΕΠ
Εκτός από τις μακροοικονομικές
και τις δημοσιονομικές προβλέψεις

οι αγορές ενημερώθηκαν
από την ελληνική αποστολη και
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του χρέους αλλά και την

προσδοκώμενη

πορεία του αναλογικά
με το ΑΕΠ
Δεδομένου ότι για το 2022 το

ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να
φτάσει σε ονομαστικούς όρους
κοντά στα 200 δισ ευρώ η αναλογία

του χρέους που αναμένεται
να κινηθεί στην περιοχή

των 356-358 δισ ευρώ ως προς
το ΑΕΠ μπορεί να μειωθεί ακόμη

και στο 182%-183 του ΑΕΠ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
ελληνικής κυβέρνησης η αναλογία

μπορεί να μειωθεί περαιτέρω
ακόμη και στο 1 50 του ΑΕΠ

μέχρι το τέλος του 2026 υπό την
προϋπόθεση ότι θα παράγονται
πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως

του 2%-2,5 στην τριετία
2024-2026

Αυτές οι προβλέψεις οι οποίες
βεβαίως τελούν υπό την αβεβαιότητα

που δημιουργεί ο πόλεμος
στινδυάστηκαν με την προβολή
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
του ελληνικού χρέους

Πρώτον τη μεγάλη διάρκεια
ωρίμανσης τη μεγαλύτερη από
κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης
αλλά και το γεγονός ότι οι τόκοι
είναι ουσιαστικά κλειδωμένοι
για τα επόμενα χρόνια στα επίπεδα

των 5-5,5 δισ ευρώ σε ετήσια

βάση
SID 15157977
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Επαφές με επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη πέταξε η ηγεσία
του υπουργείου Οικονομικών Ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας θα συμμετάσχει σήμερα
στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο 23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum
Πέραν της ομιλίας του θα συναντηθεί

με εκπροσώπους επενδυτικών
και τραπεζικών ομίλων καθώς και
εταιρειών που δραστηριοποιούνται

μεταξύ άλλων στον κλάδο
της ενέργειας και της διαχείρισης
αυτοκινητοδρόμων όπως είναι η
Barclays η Citi η HSBC η Goldman
Sachs η Lightsourcebp η Brisa και η
Nomura Ο υπουργός θα συναντηθεί
με την Ελίζαμπεθ ΜακΚολ μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας ενώ
την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις
στη Wall Street Journal και στους
Financial Times
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Ποια ερωτήματα
θέτουν οι επενδυτές
στις τράπεζες
Στο μικροσκόπιο των διεθνών ΐΌ3ά$ήονν

μπαίνουν οι μεγαλύτερες προκλήσεις

Στις μεγαλύτερες προκλήσεις που ενδέχεται
να αντιμετωπίσουν άμεσα οι τράπεζες και

στους λόγους για τους οποίους τους ζητείται

να προσεγγίσουν την ελληνική αγορά
επικεντρώνονται τα ερωτήματα των διεθνών
επενδυτών

Της Ειρήνης Σακελλάρη
ΐ5αΜΙαή@ηαββτηροή)ά.£τ

500
εκατ νέων
ΝΡΙ μπορεί
να φέρει μια
μείωση
εισοδήματος
20 λόγω
ακρίβειας

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ των επενδυτών τίθενται

ολοένα και με πιο επιτακτικό

τρόπο κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων των Ελλήνων
τραπεζιτών με ξένους θεσμικούς

Οι συναντήσεις αυτές ξεκίνησαν
από τη οηγμή που οι τράπεζες

προχώρησαν σε ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων τους για το 2021
ενώ θα κορυφωθούν σταδιακά
καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα
της χώρας θα μετέχουν σε όλο και
περισσότερα διεθνή Γθ3ά$Γΐο\ν5
Η αλήθεια είναι πως τα επενδυτικά

5ΐοπε5 των τραπεζών έμοιαζαν
πολύ ελκυστικότερα πριν από τον
πόλεμο στην Ουκρανία ο οποίος
δυστυχώς μετέβαλε μερικώς τα
δεδομένα

Το επόμενο ραντεβού είναι
στη Νέα Υόρκη σήμερα όπου οι
τράπεζες θα μετέχουν σε ειδικό
ρ3ηθ1 του €3ρϊΐ3ΐ ΙίηΚ Ροηιτη
ενώ πυκνώνουν οι συναντήσεις
των ίυηά5 με τραπεζικούς κύκλους

μετά τη δημοσιοποίηση
των αποτελεσμάτων τους και την
ολοκλήρωση των ου$ιηβ55 ρΐ3Π5
Τα πιστωτικά ιδρύματα στινεχί

ζουννα υπερασπίζονται τους αρ
χυωύς τους σχεδιασμούς ωστάίο
η πραγματικότητα δείχνει κάπως
πιο απειλητική

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά
τα ερωτήματα• Πληθωρισμός Πρώτη και κύρια

ερώτηση των διεθνών επενδυτών

είναι αυτή της επίδρασης του
πληθωρισμού σε συνδυασμό με
το ενδεχόμενο εξασθένησης της
ανάπτυξης Οι διεθνείς παίχτες
φοβούνται κάτι ανάλογο της ενεργειακής

κρίσης του 1 970 και ένα
σπιράλ στασιμοπληθωρισμού αν
η Ε.Ε δεν λάβει συνολικά μέτρα
μιας και οι χώρες-μέλη χωρίς δικό

τους νόμισμα δεν έχουν μεγάλη

δυνατότητα να αντεπεξέλθουν

Αξίζει να σημειωθεί πως
οι απαντήσεις στο κομμάτι αυτό
ποικίλλουν μιας και η Πολιτεία
προσδιορίζει τις πληθωριστικές
πιέσεις στο 5 η πραγματικότητα

καταμετρά πληθωρισμό 8,9
και πολλοί ιδιώτες τον βλέπουν να
σκαρφαλώνει σε επίπεδα υψηλότερα

του 9 φέτος• Νέα ΝΡΕχ Η κατάσταση αυτή
έχει μια πολυπλοκότητα γιατί
σχετίζεται με τη μείωση του εισοδήματος

λόγω πληθωριστικών
πιέσεων Μια μείωση του εισοδήματος

κατά 20 λόγω αυξήσεως

των τιμών σε καταναλωτικά

αγαθά και ενέργεια μπορεί
να οδηγήσει σε νέα κόκκινα δάνεια

πάνω από μισό δισ ευρώ για
φέτος που μάλλον εκφράζει μια
συντηρητική εκτίμηση των ανα

Νέες χορηγήσεις δανείων της τάξης των 5-6 δισ ευρώ ανά τράπεζα προβλέπουν οι προϋπολογισμοί των τεσσάρων

συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Πειραιώς Εθνική ΕυΐΌΐθ3ηΙ και ΑΙρΙ ΒβηΙΟ για το 2022

λυτών θα πρέπει να σημειωθεί
πως οι φόβοι που εκφράζονται
από τις τράπεζες αφορούν κυρίως

δάνεια ρυθμισμένα που πολύ
εύκολα επανέρχονται στην πρότερη

κατάσταση
• Νέα επιτόκια Νέα δάνεια Οι
τράπεζες βλέπουν περιορισμένη
αύξηση των επιτοκίων Αλλωστε
η τάση αυτή είναι σαφής και από
την πλευρά της ΕΚΤ που παρά
την αύξηση των πληθωριστικών
πιέσεων δεν δηλώνει πρόθυμη για
μεγάλες αλλαγές Αυτό σημαίνει

πως οι τράπεζες θα μπορέσουν
να δανείσουν την πραγματική
οικονομία Νέες χορηγήσεις της
τάξης των 5-6 δισ ευρώ ανά πιστωτικό

ίδρυμα προβλέπουν οι
προϋπολογισμοί των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών ανεβάζοντας

τις νέες πιστοδοτήσεις πάνω
από τα 20 δισ ευρώ για το 2022
• Νέα επενδυτικά προϊόντα
Οι ξένοι επενδυτές ζητούν από
τις τράπεζες καινούργια επενδυτικά

προϊόντα που μπορούν να
αντισταθμίσουν μερικώς τη φυγή

καταθέσεων που ως έναν βαθμό
δεν μπορεί να αποφευχθεί• Ψηφιοποίηση εργασιών Π
ψηφιοποίηση εργασιών των πιστωτικών

συστημάτων αποτελεί
μείζον θέμα πια στις συζητήσεις
με τους ξένους μιας και
• Είναι ο τρόπος οι τράπεζες να
αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό
σε ό,τι αφορά ης ψηφιακές πλατφόρμες

συναλλαγών• Είναι ο τρόπος να ενισχύσουν
την ψηφιακή τους ασφάλεια τα
πιστωτικά ιδρύματα βαΜ5ΐ5«Β4
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Τα πλήγματα του πολέμου
στην ελληνική οικονομία
Αυξημένο πρωτογενές έλλειμμα προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
ΑΥΞΗΜΕΝΟ πρωτογενές έλλειμμα 2

για φέτος λόγω της ενεργειακής κρίσης

και με ορατό τον κίνδυνο προς
τα πάνω αναθεώρησης προκειμένου
να στηριχτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

αλλά και επιστροφή στα
πρωτογενή πλεονάσματα με ρυθμό
0,8 από το 2023 θα προβλέπει το

αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο

Δημοσιονομικής Προσαρμογής
που κατατίθεται στις 30 Απριλίου
στις Βρυξέλλες Το νέο μεσοπρόθεσμο

έχει ουσιαστικά κλειδώσει
αλλά οι συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας

υπό τις οποίες συντάχθηκε
καθιστούν ακόμη και τις πιο επι

καιροποιημένες προβλέψεις του
απολύτως επισφαλείς Πρακτικά
το κείμενο αποτυπώνει τα δεδομένα

που υπάρχουν αυτή τη στιγμή
αλλά και τους δύο βασικούς στόχους

στους οποίους έχει καταληξει
η κυβέρνηση πρώτον να επιχειρηθεί

το 2023 να επιστρέψει η χώρα

σε πρωτογενές πλεόνασμα μικρότερο
σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν

στο αντίστοιχο περσινό
μεσοπρόθεσμο και δεύτερον να
διασφαλιστεί ότι από το 2024 και
μετά θα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα

ικανά να αποπληρώνουν
τους τόκους 5
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Νέες ανατροπές στα δημοσιονομικά μεγέθη
Η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία κατεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών για την οικονομία

1-1,5
διο
ευρω
αναμένεται
να είναι
η υπεραπόδο
ση στο σκέλος
των φορολογικών

εσόδων
μέχρι το τέλος
της χρονιάς

Αυξημένο πρωτογενές
έλλειμμα 2 αναμένεται
για φέτος λόγω της ενεργειακής

κρίσης και με ορατό
τον κίνδυνο προς τα πάνω

αναθεώρησης προκειμένου
να στηριχτούν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις

Του Θάνου Τσίρου
thtsiros@gmail.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στα πρωτογενή πλεονάσματα

με ρυθμό 0,8 από το
2023 θα προβλέπει το αναθεωρημένο

Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο
Δημοσιονομικής Προσαρμογής
που κατατίθεται στις 30 Απριλίου

στις Βρυξέλλες
Το νέο μεσοπρόθεσμο έχει

ουσιαστικά κλειδώσει αλλά οι
συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας

υπό τις οποίες συντάχθηκε
καθιστούν ακόμη και τις πιο επι
καιροποιημένες προβλέψεις του
απολύτως επισφαλείς Πρακτικά
to κείμενο αποτυπώνει τα δεδομένα

που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή
αλλά και τους δύο βασικούς

στόχους στους οποίους έχει καταλήξει

π κυβέρνηση πρώτον va
επιχειρηθεί το 2023 va επιστρέψει
η χώρα σε πρωτογενές πλεόνασμα

μικρότερα σε σχέση με αυτό
ιιου προβλεπόταν στο αντίστοιχο
περσινό μεσοπρόθεσμο κάτι που
προφανώς αποδίδεται στην ενεργειακή

κρίση και στον πόλεμο
και δεύτερον να διασφαλιστεί ότι
από to 2024 και μετά η χώρο θα
παράγει πρωτογενή πλεονάσματα

ικανά να αποπληρώνουν τους
τόκους Auto είναι και to βασικό
προαπαιτούμενο που βάζουν οι

αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης
προκειμένου να αποδώσουν την
επενδυτική βαθμίδα

Ποσοτικοποίηση στόχων
Αυτοί οι δύο στόχοι ποσοτικοποι
ούνται όσον αφορά τα πρωτογενή
πλεονάσματα ως εξής
1 Για ίο 2022 παρά την προσθήκη
2 δισ ευρώ στο σκέλος των δημοσίων

δαπανών με τον συμπληρωματικό

προϋπολογισμό της περασμένης

Παρασκευής η τροπολογία
αναφέρεται στο ποσό των 2,6

δισ ευρώ αλλά τα 600 εκατ ευρώ

αφορούν τον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων και έχουν
δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα

το οικονομικό επιτελείο
προβλέπει ότι το πρωτογενές έλλειμμα

θα κινηθεί στην περιοχή

Προβλέψεις για την εξέλιξη
της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ

193
183 200

2021 2022 2026

Στόχος του ΥΠ0ΙΚ να επιχειρηθεί το 2023 η επιστροφή σε πρωτογενές
πλεόνασμα

Το νέο αναθεωρημένο
Μεσοπρόθεσμο

Σχέδιο Δημοσιονομικής
Προσαρμογής

θα κατατεθεί στις 30
Απριλίου στις Βρυξέλλες

του 2 του ΑΕΠ από 1,4 που
είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό

Η μικρή αύξηση της τάξεως
της μισής ποσοστιαίας μονάδας
αποδίδεται στο γεγονός ότι το οικονομικό

επιτελείο προσβλέπει
σε υπεροπόδοση στο σκέλος των
φορολογικών εσόδων η οποία μέχρι

το τέλος της χρονιάς μπορεί
va κινηθεί στα επίπεδα του 1-1,5
δισ ευρώ Ήδη στο πρώτο δίμηνο

υπήρξε καθαρή υπεραπόδσ
ση άνω των 500 εκατ ευρώ στο
σκέλος των εσόδων Για m φετινή

χρονιά βέβαια υπάρχει n μεγάλη

αβεβαιότητα του πολέμου
Όπως είπε και ο πρωθυπουργός
το Σάββατο στους Δελφούς αν η
Ευρώπη δεν καταλήξει σε μια κοινή

λύση για va αντιμετωπιστούν
οι πολύ υψηλές τιμές ενέργειας
θα επιχειρηθεί το πρόβλημα να
αντιμετωπιστεί με εθνικούς πό¬

ρους και αυτό φυσικά θα χτυπήσει

και στο πρωτογενές έλλειμμα
το οποίο μπορεί να φουσκώσει
ακόμη και στα 5-5,5 δισ ευρώ
ήτοι κοντά στο 3 του ΑΕΠ αλλά
και στο χρέος ή εναλλακτικά στο
ύφος των ταμειακών διαθεσίμων
της χώρας
2 Για το 2023 οι Ευρωπαίοι εταίροι

ήδη ενημερώθηκαν την
προηγούμενη

εβδομάδα για την πρόθεση

της κυβέρνησης να εμφανίσει

πρωτογενή πλεονάσματα
τα οποία θα είναι οριακά χαμηλότερα

από το 1 του ΑΕΠ ήτοι
κοντά στα 2 δισ ευρώ Το μεσοπρόθεσμο

αναμένεται να βάλει
τον πήχη στην περιοχή του 0,8
κάτι που σημαίνει ότι μέχρι του
χρόνου θα χρειαστεί δημοσιονομική

προσαρμογή τουλάχιστον
4-5 δισ ευρώ στην καλύτερη περίπτωση

Τα μισά μπορούν να
εξασφαλιστούν από την απόση ρ
ση των μέτρων στήριξης για την
πανδημία και τα υπόλοιπα μισά
από την ανάπτυξη της οικονομίας

η οποία θα συνεχιστεί και το
2023 με ρυθμό λίγο υψηλότερο
από 3 όπως θα αποτυπώνεται
στο μεσοπρόθεσμο Για την πρόθεση

παραγωγής πλεονασμάτων

Τα σενάρια
μειώσεων ΦΠΑ
ΤΑ μεγέθη του προϋπολογισμού

του 2022 θα επιβαρυνθούν

περαιτέρω εφόσον τελικά
η κυβέρνηση προβεί σε μείωση
των συντελεστών ΦΠΑ σε
ορισμένα βασικά αγαθά όπως
δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης

Αδωνις Γεωργιάδης
Το σενάριο υπάρχει στο

τραπέζι και η μείωση του
ΦΠΑ εξετάζεται από το υπ

Οικονομικών
Το αν θα γίνει ή όχι είναι
απόφαση του οικονομικού
επιτελείου που πρέπει να λάβει
υπόψη του κι άλλους παράγοντες

ανέφερε ο υπουργός
Εξ όσων γνωρίζω μελετάται

να μειωθεί σε ορισμένα είδη
στο 6 πρροθεσε Το

σενάριο μείωσης του ΦΠΑ σε
βασικά είδη διατροφής σιτηρά
σπορέλαια κρέατα βρίσκεται
στο τραπέζι των συζητήσεων
του οικονομικού επιτελείου
αλλά έως πρότινος υπήρχε
δισταγμός λόγω του δημοσιονομικού

ΚόΟτΟυς Sil 15155323

ιο 2023 ακόμη και αν παραταθεί
και για του χρόνου η ρήτρα διαφυγής

ήδη ενημερώθηκαν κατά
την επίσκεψή τους στην Ελλάδα
τόσο ο Κλάους Ρεγκλινγκ όσο και
ο Βάλντις Ντομπρόβσκις
3 Για την τριετία 2024-2026 η
Ελλάδα θα επιδιώξει να παράγει
πρωτογενή πλεονάσματα που θα
καλύπτουν τη σηνολική δαπάνη
των τόκων εξυπηρέτησης του χρέους

Αυτό μεταφροζεται σε ένα ποσό

της τάξεως των 5-5,5 δισ ευρώ
ετησίως το οποίο μεταφράζεται
σε ένα ποσοστό της τάξεως του
2%-2,5 του ΑΕΠ ανάλογα με την
πορεία του ΑΕΠ Με την πάροδο
των ετών και την ανάπτυξη της οικονομίας

η αναλογία θα γίνεται
ολοένα και μικρότερη

Αναλογία χρέους/ΑΕΠ
Τη μείωση της αναλογίας του
χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 1 83
στο τέλος του 2022 από περίπου
193 στο τέλος του 2021 και
στην περιοχή του 1 50 μέχρι το
τέλος του 2026 θα προβλέπει το
μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής

προσαρμογής Δηλαδή
σημαντική πτώση της αναλογίας
ακόμη και κατά 10 ποσοστιαίες

μονάδες μέσα στο 2022 παρά την
πολύ μεγάλη αβεβαιότητα που
χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά
Η μεγάλη αποκλιμάκωση αναμένεται

ότι θα προέλθει φέτος από
τον πληθωρισμό Για το 2022 το
ΑΕΠ αναμένεται να πληθωριστεί
με ποσοστό άνω του 5 ενώ σε
σηνδυασμό με τον αναθεωρημένο

προς το κάτω προγματικό ρυθμό

ανάπτυξης αναμένεται ότι σε
πραγματικούς όρους το ΑΕΠ θα
μεγαλώσει κατά περίπου 3%-3,3
υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι
ο πόλεμος δεν θα δημιουργήσει
ακόμη περισσότερα δεινά στην
ελληνική οικονομία σημαίνει ότι
στο τέλος του 2022 το ονομαστικό
ΑΕΠ αυτό λαμβάνεται υπόψη για
την αναλογία του χρέους και όχι
το πραγματικό θα κλείσει σύμφωνα

με την εκτίμηση στην περιοχή

των 197 δισ ευρώ Με το
χρέος για το 2022 να ανέρχεται
στα 356-358 δισ ευρώ ανάλογα
με το πόσες φορές θα καταφέρει
ο ΟΔΔΗΧ να βγει στις αγορές
θα προκύψει στο τέλος του 2022
αναλογία χρέους προς ΑΕΠ κοντά
στο 181%-183 Για την περίοδο
2023-2026 σχεδιάζεται ότι ο εκτιμώμενος

μέσος ρυθμός ανάπτυξης
στην περιοχή του 3 αλλά

και n πρόβλεψη για παραγωγή
πρωτογενών πλεονασμάτων στο
ϋψος των τόκων ώστε να μη χρειάζεται

πρόσθετος δανεισμός για
την εξυπηρέτηση ιου χρέους θα
οδηγήσουν ώστε η πτωτική τάση
στην αναλογιά ίου χρέους ως προς
to ΑΕΠ να συνεχιστεί με στόχο το
150 στο τέλος ιου 2026

Επαφές ΥΠΟΙΚ
Οι νέες προβλέψεις αναμένεται
να παρουσιαστούν και στους εκπροσώπους

των επενδυτικών οίκων

αυτή mv εβδομάδα στο πλαίσιο

των επαφών που θα έχουν ο
υπουργός Οικονομικών αλλά και
ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ στις
ΗΠΑ Ο Χρήστος Σταίκούρας θα
σημμετάσχει σήμερα στο ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη με τίτλο
23td Annual Capital Link Invest

in Greece Forum
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου

πέραν της ομιλίας που θα
πραγματοποιήσει

θα σηναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων καθώς και
εταιρειών που δραστηριοποιούνται

μεταξύ άλλων στον κλάδο
της ενέργειας και της διαχείρισης
αυτοκινητοδρόμων

SIL 15154486
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Στέλνουν τον ανίκανο

υπουργό Οικονομικών
Σταϊκούρα να φέρει
Enevôuiés από Tis ΗΠΑ

Πάει να βρει λεφτά ο υπουργόε Οικονομικών

οτην Αμερική και να μιλήσει
με επενδυτέε που στην καλύτερη περίπτωση

θα νομίζουν όταν δούνε τον
Σταϊκούρα ότι η Ελλάδα είναι χώρα
msAoias

Στη Νέα Υόρκη θα πάει ο Χρήστοε
Σταϊκούραε για να μιλήσει με επενδυ
XCS ôncos αναφέρει στο δελτίο Τύπου
που εξέδωσε χθεε το υπουργείο Οικονομικών

Ο Σταϊκούραε που δεν είναι

και ο εξυπνότεροε'Ελληναε πάει
στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει
στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο τη5
Capital Link με τίτλο 23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum
στο οποίο και θα είναι ομιλητήε

Το συνέδριο αυτό είναι μια μεγάλη
φάμπρικα για να κονομάνε οι διοργα
νωτέε του οικογένεια Μπορνόζη και
cpéTOS συνέπεσε με το Φόρουμ των
Δελφών που στήνει ο Συμεών Τσο

μώκοε Το ότι συνέπεσε το ένα με το
άλλο σημάνει ότι ο Μπορνόζηε εφέ
τεε θα έχει ζόρια καθώε τα λεφτά για
Tis χορηγίεε πρόλαβε και τα μάζεψε ο

Τσομώκο5 με tous Δελφούε
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου όπωε

μαε ενημέρωσε το υπουργείο Οικονομικών

ο Σταϊκούραε θα συναντηθεί με
εκπροσώπουε επενδυτικών και τραπεζικών

ομίλων καθώε και εταιρειών
που δραστηριοποιούνται μεταξύ

άλλων στον κλάδο ms Ενέργεια5 και
Tns διαχείρισηε αυτοκινητοδρόμων
όπωε είναι η Barclays η Citi η HSBC
η Goldman Sachs η Lightsourcebp η
Brisa και η Nomura

Enions ο υπουργόε Οικονομικών
θα συναντηθεί με την Elizabeth

McCaul μέλοετου Εποπτικού Συμβουλίου
ms Ευρωπαία Κεντρικήε Τρά

πεζαε ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συ

νεντεύξειε στη Wall Street Journal
και otous Financial Times Τέ
λοε την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί

στην Ημέρα Ελλάδοε στο
Χρηματιστήριο

τηε Νέαε YôpKns Greek
American Issuer Day at NYSE και
στην τελετή έναρξηε των εργασιών
με το καθιερωμένο Opening Bell
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Το καμπανάκι
ins Wall Street

θα χτυπήσει
ο Σταϊκούραβ

ΠΉ ΝΕΑ Υόρκη βρίσκεται
ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας προκειμένου

να συμμετάσχει
στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο

της Capital Link με τίτλο

23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum στο
οποίο θα είναι ομιλητής

Παράλληλα στο πλαίσιο
του συνεδρίου θα συναντηθεί

με εκπροσώπους επεν
δυπκών και τραπεζικών ομίλων

καθώς και εταιριών που
δραστηριοποιούνται μεταξύ

άλλων στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης

αυτοκινητοδρόμων
όπως είναι η Barclays η CitL
η HSBC η Goldman Sachs
η Lightsourcebp η Brisa και
η Nomura

Επενδυτές
Στόχος του οικονομικού επιτελείου

είναι να προσελκύσει
ξένους επενδυτές για τα έργα

του Ταμείου Ανάκαμψης
αλλά και να ενισχύσουν την
ελληνική οικονομία ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος της ανάκτησης

της επενδυτικής βαθμίδας

εντός 2023 όπως έχει
υποσχεθεί η κυβέρνηση

Αύριο θα παρευρεθεί
στην Ημέρα Ελλάδος

στο Χρηματιστήριο της Νέας

Υόρκης Greek American
Issuer Day at NYSE και στην
τελετή έναρξης των εργασιών
με το καθιερωμένο Opening
Bell
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23   Annual Capital Link Invest in Greece Forum
A New Era - A New Direction for Greece

In Cooperation 141111	-fft ' 6 JEN «.TD

WM,	NYSE sp°»°"CI II F

Δευτέρα 1 1 , Απριλίου, 2022
The Metropolitan Club,

One East 60th St., New York City

To Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era - A New Direction for Greece", θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 1 , Απριλίου, 2022 με φυσική
παρουσία, στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, και με την υποστήριξη της CITI & της Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.
To Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε
συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Το Συνέδριο θα σκιαγραφήσει με τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις
και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε
κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Στο φόρουμ θα εξετασθούν επίσης οι
επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα από το γεωπολιτικό, οικονομικό και εμπορικό τοπίο μετά την κρίση στην Ουκρανία.

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ;
(μέσω webcast)

ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρωθυπουργός■φ	της Ελλάδος

^    κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

tK. 
Νίκος Πατταθανάσης

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης &

Επενδύσεων - ΙδιωτικέςV ^	Επενδύσεις & ΣΔΙΤ

κ. Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός

Οικονομικών

κ. Πάνος Τσακλόγλουι Υφυπουργός
Εργασίας &
Κοινωνικών
Υποθέσεων

κ. Γεώργιος Πιτσιλης
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ I Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

των Φορολογικών Διοικήσεων JOTA.

κ. Άδωνις Γεωργιάδης^ Υπουργός1     Ανάπτυξης &
Επενδύσεων

κ. Γρηγόρης Δημητριάδης

Wk    Σύμβουλος &

JH εκτελεστικό μέλος
mf^ Ε·:: ρε   Ευμμετοχ . .

& Περιουσίας Α. Ε (ΕΕΣΥΠ)

κ. Δημήτριος Τσσκωνας
Directcr General Public Deb:
Management Agency fP.D M >

κα. Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου

Πρέσβης της
Ελλάδος στις

Η.Π.Α.

κ. Geoffrey R.
Pyatt

Πρέσβης των
Η Π Α. στην

Ελλάδα

Η Πρέσβης της Ελλάδος στις Η.Π.Α. κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια στο πλαίσιο του επίσημου
δείπνου της βράβευσης και ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα
κ. Geoffrey R. Pyatt θα πραγματοποιήσει παρέμβαση.

_E~DEP3hlc 4 Λ'.- RDrfii Mr. Alex Fotakktn
'artner. Head of Greece
CVC Capital Partners

Μετά το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί
επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex
Fotakidis Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το
"2021 Capital Link Hellenic Leadership Award", για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις της CVC
Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία
και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση
επιπλέον ξένων επενδύσεων.

ΚΥΡΙΟΙ
ομιλητές

φ.
• ■ "I - 1

κα. Erika Olson
Deputy Ass'Stant Secretary

Bureau of European i
Eures a- Affaira

S CE~=f .'Ξ\- rr s---

κα. Elizabeth McCaul

Eu'ccear Ze~:-a Ba~<

Dr. Albert Bourla

hiel Execul . e

θα παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατοτητο
επαφών μέσω 1x1 συναντήσεων με εισηγμενες και μη εταΐ(
καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής
α.- ~zz:.-~n?.: -οζ-ί\:.·τ.: ilz :r     ε.κα ; ε; : κ- ι..·.:

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν - εγγραφή / περισσότερες
πληροφορίες στο link http://forums.capitallink.com/greece/2021 ή κα.
Όλγα Μπορνόζη, Managing Director στο obornozi@capitallink.com
ή +1 (212) 661-7566 / Νέα Υόρκη.

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ ΙΠ
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23 Annual Capital Link Invest in Greece Forum
A New Era A New Direction for Greece

iilili LeadIn Cooperation
with NYSE Sponsorsάΐϊ

Δευτέρα 1 1 Απριλίου 2022

EN^lto The Metropolitan Club
L One East 60th St New York City

To Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum A New Era A New Direction for Greece θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 με φυσική παρουσία στη Νέα
Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς και με την υποστήριξη της CITI της Tsakos Energy Navigation TEN Ltd

To Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό Το Συνέδριο θα σκιαγραφήσει με τρόπο ολοκληρωμένο έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της
Ελληνικής Οικονομίας και των Επιχειρηματικών Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή προβάλλοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τομείς της
οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη στην οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Στο φόρουμ θα εξετασθούν επίσης οι επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα
από το γεωπολιτικό οικονομικό και εμπορικό τοπίο μετά την κρίση στην Ουκρανία

κα Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου

Πρέσβης της Ελλάδος
στις Η Π Α

κ Geoffrey R Pyatt
Πρέσβης των Η Π Α

στην Ελλάδα

Η Πρέσβης της Ελλάδος στις Η Π Α κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα
πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου της
βράβευσης και ο Πρέσβης των Η Π Α στην Ελλάδα κ Geoffrey R Pyatt θα
πραγματοποιήσει παρέμβαση

ψ i
HELLENIC LEADERSHIP

AWARD

κ Alex Fotakidis
Partner Head of Greece

CVC Capital Partners

Μετά το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί επίσημο
δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ Alex Fotakidis Partner
Head of Greece CVC Capital Partners με το 2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα Οι
επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική
οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση
επιπλέον ξένων επενδύσεων

1x1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει
στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω 1x1 συναντησεω
με εισηγμενες και μη εταιρείες καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής
κυβερνητικής αντιπροσωπείας παρέχοντας εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν εγγραφή περισσότερες πληροφορίες στο link
http://forums.capitallink.com/greece/2021 ή κα Όλγα Μπορνόζη Managing
Director στο obornozi@capitallink.com ή 1 212 661-7566 Νέα Υόρκη

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ ΙΠ

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
μέσω webcast

Ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδος
κ Κυριάκος
Μητσοτάκης

κ Νίκος Παπαθανάσης
Αναπληρωτής Υπουργός

Ανάπτυξης
Επενδύσεων Ιδιωτικές

Επενδύσεις ΣΔΙΤ

ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

κ Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών

Ο κ Πάνος Τσακλόγλου
Υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικών Υποθέσεων

κ Αδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης

Επενδύσεων

κ Γρηγόρης Δημητριάδης
Διευθύνων Σύμβουλος
εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών

Περιουσίας Α Ε ΕΕΣΥΠ

ΚΥΡΙΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

κ Γεώργιος Πιτσιλής
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών
Διοικήσεων IOTA

κα Erika Olson
Deputy Assistant Secretary

Bureau of European Eurasian Affairs
U S DEPARTMENT OF STATE

κα Elizabeth McCaul
Member of the

Supervisory Board
European Central Bank

κ Δημήτριος Τσάκωνας
Director General
Public Debt Management
Agency PO M A

Dr Albert Bourla
Chairman

Chief Executive Officer
PFIZER
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ΜΟΝΟΡΟΙΥ
► ► ► Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά
την πρώτη εμφάνιση στη λίστα των ϊΗοιτ
5βΙΙβι*5 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
το ίυηά Ι,αηεάοννηβ δείχνει να βρίσκεται

στη διαδικασία του κλεισίματος των
ανοιχτών θέσεων στη Λεωφόρο Αθηνών

Οι θέσεις χηοιΊ έχουν πέσει κάτω
από 0,50

► ► ► Η Εθνική Τράπεζα θα βρεθεί σύντομα

στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Αν πράγματι η κυβέρνηση
έχει έτοιμο το νομοσχέδιο για το ΤΧΣ

εντός Απριλίου αντιλαμβάνεστε όχι ανοίγει
ο δρόμος για την πώληση ποσοστού έως
40 εντός του έτους εφόσον το ευνοούν
οι συνθήκες και η αποτίμηση της τράπεζας

κριθεί συμφέρουσα για την αποεπέν
δυση του Ταμείου Η Αχίθ που διοργάνωσε

παρουσίαση της τράπεζας με επενδυτές
στο Λονδίνο δίνει τιμή-στόχο για την Εθνική

στα 5,5 ευρώ που ισοδυναμεί με άνοδο
60 από τα τρέχοντα επίπεδα και διαμορφώνει

την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας
στα 5 δισ ευρώ Αξιο αναφοράς και το
στοιχείο ότι για το 2022 η τράπεζα θα επιδιώξει

να διανείμει το 20 των κερδών της
σε μέρισμα με την Αχίθ να εκτιμά τη μερισματική

απόδοση στο 3

► ► ► Ετοιμάζει βαλίτσες για Νέα Υόρκη
για το συνέδριο της ΟαρίτβΙ ϋηκ απ ό,τι
πληροφορούμαι ο Γιάννος Κοντόπου
λος ο νέος διευθύνων σύμβουλος του
Χ.Α Δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί
απ ό,τι πληροφορείται η στήλη Ακόμα

► ► ► Μηδενικός ο δανεισμός της ΑίρΗθ
Αστικά Ακίνητα το 2021 80 εκατ ευρώ
καθαρά οτο ταμείο που θα αυξηθούν
στα 126 εκατ ευρώ με την πώληση ακινήτων

στην Αίρήθ ΒθηΙ και χρηματιστηριακή

αξία μόλις στα 1 1 7 εκατ ευρώ Ο
ορισμός της ελκυστικής μετοχής από πλευράς

αξίας

► ► ► Πού πήγαινε ελαφρώς ενδεδυμέ
νος το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης
διασχίζοντας την πολύπαθη οδό Σοφοκλέους

ο πρώην πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ
πρώην βουλευτής νυν σαιτάρχης επιχειρηματικού

περιεχομένου και πάντα
χρηματιστής Αλέξανδρος Μωράπάκης
Πληροφορίες περί επαφών με τη διοίκηση

μεγάλης ελληνικής τράπεζας όχι
μόνο δεν ευσταθούν αλλά εκεί στο κέντρο

της Αθήνας γελάνε δυνατά

► ► ► Στη Ι_3ΐ·ηά3 η επενακτίμηση της αξίας

των ακινήτων στο Ελληνικό είχε θετική

επίπτωση 316 εκατ ευρώ στα αποτελέσματα

και απογείωσε την καθαρή
κερδοφορία στα 191 εκατ ευρώ Σε γενικές

γραμμές τα μεγέθη του 2021 ήταν
πολύ καλά συγκρινόμενα πάντα με το
πολύ κακό 2020 Φέτος ξεκινούν μεγάλα
έργα στο Ελληνικό όπως ο παραθαλάσσιος

ουρανοξύστης αλλά και διάφορες
υποδομές

► ► ► Η Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ κατέκτησε τα
πρωτεία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές

της ροτ αγοράς τον Μάρτιο και η

Ορτίιτ Ββηκ στην αγορά παραγώγων
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ΟέμαΟθΰΛ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΨΑΧΝΕΙ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Ο γρίφος της νέας εξόδου
Το μαξιλάρι των 40 δισ και οι 4 παράμετροι που κρίνουν τις αποφάσεις

Στις
ΗΠΑ βρίσκεται από χθες Πέμπτη ο Χρήστος Σταϊ

κούρας και στελέχη του οικονομικού επιτελείου μεταξύ αυτών

και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Η παρουσία τους στο συνέδριο

της Capital Link στη Νέα Υόρκη εντάσσεται στο πλαίσιο
του 23rd Invest in Greece Forum A New Era A New Direction
for Greece περιλαμβάνοντας επαφές με κορυφαίους παράγοντες
του επενδυτικού και επιχειρηματικού κόσμου πλην όμως από τις
κύριες προτεραιότητες είναι η πώληση ελληνικού χρέους Επί
της ουσίας η διερεύνηση από κοντά και με φυσική παρουσϊα
των προθέσεων πανίσχυρων επενδυτικών οίκων να υπό)στη
ρίξουν μία ενδεχόμενη επόμενη έξοδο της χώρας στις αγορές

Ο αρχικός προγραμματισμός του
ΟΔΔΗΧ προβλέπει πως η χώρα θα
αντλούσε 12 δισ στο πλαίσιο του
ετήσιου δανειακού προγράμματος
με την επιδίωξη το εν λόγω πρό¬

γραμμα να είναι αρκετά εμπροσθο
βαρές

Δεδομένης της ρευοτότητας/αβε
βαιότητας στις διεθνείς αγορές λόγω

της ενεργειακής κρίσης το οικονομικό

επιτελείο με
τον Οργανισμό

Στο σχεδίαζε να
περιθώριο βγει με 2-3
του εκδόσεις 1α
Γυνεδρίου νουάρίΟ-Μάρ
της Capital
Link
διερευνώνται
οι προθέσεις
των ξένων
επενδυτικών
οίκων για μια
ενδεχόμενη
νέα έξοδο
της Ελλάδας
στις αγορές

τιο Απρίλιο
και Ιούνιο
συγκεντρώνοντας

περισσότερα

από τα μισά
Έτσι θα συντηρούσε

το
μαξιλάρι

αρκετά πά

αποπληρωνόταν το ΔΝΤ θα υπήρχε
δημοσιονομικός χώρος για να

υποστηριχθεί η πραγματική οικονομία

η επιχειρηματικότητα και η
κοινωνία

Με αυτό τον προσανατολισμό ο
Οργανισμός προχώρησε μέσα Ιανουαρίου

στην έκδοση ΙΟετούς
κρατικού ομολόγου αντλώντας 3
δισ με επιτόκιο 1,85 Εν μέσω
αναταράξεων στις διεθνείς αγορές
η έξοδος με τον τεχνολογικό κλάδο

να ξεφουσκώνει στην Wall
Street και την Fed να εξαγγέλλει
επιθετικό πρόγραμμα αύξησης των
επιτοκίων προκειμένου να ελεγχθεί
κατά το δυνατόν ο πληθωρισμός

το εγχείρημα που παρά τις αιτιάσεις

λίγων αδαών είχε χαρακτηρισθεί
ακριβούτσικο είχε αποφέρει

ένα σεβαστό ποσό
Με τα επιτόκια να έχουν πάρει

την ανιούσα το ελληνικό ΙΟετές να
ξεπερνά το όριο του 2 και να εκτινάσσεται

προς το 2,95 ο
προγραμματισμός

για έκδοση τον Μάρτιο

πήγε πίσω Ακολούθησε η εισβολή

της Ρωσίας για να επιβαρυνθεί
έτι περαιτέρω η κατάσταση το

κόστος χρήματος κατέστη απαγορευτικό

ακόμη και για χώρες όπως
Ιταλία ή Ισπανία οπότε η Αθήνα δεν
είχε άλλη επιλογή παρά μόνο της
αναμονής μέχρι νεοτέρας Άλλωστε

τα διαθέσιμα πρόσφεραν σχετική

ασφάλεια στο οικονομικό επιτελείο

Μέχρι που φτάνουμε τέλη Μαρτίου

αρχές Απριλίου με κάποιες
αχνές ενδείξεις σταθεροποίησης των
αγορών και του κόστους αλλά σε

Ο αρχικός
προγραμματισμός
του ΟΔΔΗΧ για
άντληση 12 δισ
έχει ανατραπεί

υψηλά επίπεδα 2-3ετίας την μικρή
αλλά σταθερή αποκλιμάκωση της
απόδοσης των τίτλων ελληνικού
χρέους οι συνεχείς επαφές της
ομάδας του ΟΔΔΗΧ με κύριους αγοραστές

και δευτερεύοντες κατόχους
τίτλων προηγούμενων σειρών

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη οι

συναντήσεις Σταϊκούρα με επικεφαλής

επενδυτικών οίκων συνδυαστικά

με την επιμελή προεργασία
που έχει γίνει από τον Δημήτρη Τσάκωνα

και την ομάδα του ΟΔΔΗΧ
ενδεχομένως να ανοίξει το παράθυρο

εξόδου μέσα στον Απρίλιο

Ενδεχόμενο εφικτό που ωστόσο

δεν εξαρτάται τόσο από την προσπάθεια

της Αθήνας όσο από το κλίμα

στις διεθνείς αγορές την τάση
στα κόστη χρήματος και το βάρος
των συμβολαίων αντασφάλισης

Άλλωστε εδώ και χρόνια ο
Οργανισμός δίνει ιδιαίτερη σημασία
στον χρονισμό κάθε έκδοσης έτσι
ώστε οι αγοραστές ελληνικού χρέους

να βγαίνουν κερδισμένοι σε εύλογο

επενδυτικό χρόνο διακρό

τησης
Σε αυτό έχει συμβάλλει και η αλλαγή

του προφίλ/σύνθεσης των
αγοραστών/κατόχων κρατικών τίτλων

καθώς από την υπεροπλία των
hedge funds μέχρι το 2017-2019
οταδιακά τοποθετήθηκαν πιο

μακροπρόθεσμα

συντηρητικά και λιγότερο

επιθετικά χαρτοφυλάκια που
έχτιζαν θέσεις στην προοπτική

ανάκαμψης της οικονομίας συν την
απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας

Το αν η ελληνική πλευρά θα καταφέρει

να βγει τελικά στις αγορές
είναι συνάρτηση και άλλων 4 παραμέτρων

λ χ της πολιτικής της
ΕΚΤ των όσων θα ανακοινώσει στην
συνεδρίαση της προσεχούς Πέμπτης
14 Απριλίου της τακτικής των ξένων

οίκων των προβλέψεων για
την επικείμενη αξιολόγηση από την
Standard Poor's 22 Απριλίου/Μεγάλη

Παρασκευή και βεβαίως των
συνθηκών που θα επικρατούν στο
μέτωπο της Ουκρανίας

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
Προσώρας το οικονομικό επιτελείο

προχωρά με μικρά προσεκτικά
βήματα σε συνεχή επαφή με τους

δανειστές την ΕΚΤ και τους επενδυτικούς

οίκους σταθμίζοντας πλεονεκτήματα

και μειονεκτήματα της
κατάστασης μέρα με τη μέρα

Έτσι το βράδυ της Δευτέρας πιστώθηκαν

1,86 δισ στον λογαριασμό

της χώρας προς το ΔΝΤ κλείνοντας

έτσι έναν κύκλο σκληρής δοκιμασίας

που άνοιξε το 2010 προχωρά

τροπολογία για την αύξηση
των δημοσίων δαπανών κατά 2 δισ
στο πλαίσιο νέων συμπληρωματικών

μέτρων υπο)στήριξης επιχει
ρήσεων-νοικοκυριών με το απόθεμα

του μαξιλαριού να πέφτει
από τα 40 δισ Συνεπώς η συγκυρία
και οι ανάγκες για μία έκδοση κρατικού

ομολόγου συνηγορούν υπέρ
του εγχειρήματος

Επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου

η έκδοση ενός μέρους χρέους
που αφενός δεν θα επιβαρύνει

υπέρμετρα τον συνολικό στόχος
παραμένει η έστω και οριακή μείωση

του κάτω από το όριο του
200%/ΑΕΠ με επιτόκιο που για κάποιο

διάστημα συνήθως ενός μήνα

τουλάχιστον θα καλύπτει δεν
θα ζημιώνει τους αγοραστές/κα
τόχους

Με το ΙΟετές στο 2,625 5/4
και τις δανειακές ανάγκες στα 24,8
δισ η Αθήνα θα κινηθεί προσεκτικά

καλύπτοντας 8 δισ αποπληρωμές

ομολόγων 4,7 δισ τόκους

χρηματοδότηση ελλείμματος
2,7 δισ πρόωρες αποπληρωμές
δηλαδή έντοκα διμερή δάνεια ΔΝΤ
που πληρώθηκε 5,2 δισ και 4,3
δισ για άλλες υποχρεώσεις

νω υιιυ m
40 δισ θς

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ
ι ΥΠΟΙΚ ΚΑΙ ΟΔΔΗΧ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Σε αναμονή
των αποφάσεων SB

ΕΚΤ και των
εξελίξεων στην

Ουκρανία
Σταϊκούρας

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΤΑΣΗ

Τα χτυπήματα από BoFa και JP Morgan
Η υποβάθμιση της σύστασης για τα ομόλογα
των ελληνικών τραπεζών από την BofA μόλις

λίγες μέρες μετά την αναβάθμιση των συ
οτημικών ομίλων από την Moody's 30/3 συνδυαστικά

με την προειδοποίηση της JP Morgan
για τον χαμηλό βαθμό ελκυστικότητας των εταιριών

του MSCI Greece προκάλεσε αίσθηση εντός
και εκτός συνόρων Μάλιστα η JPMC είχε προχωρήσει

σε κλείσιμο των θέσεων αγοράς της

σε ελληνικά ομόλογα 18/1 λίγο πριν την επίσκεψη

του επικεφαλής της στην Αθήνα
Αναλυτές αποδίδουν αυτή την στάση των

αμερικανικών οίκων κυρίως στην ευρεία έκ
θεσή τους σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία
μετοχές ομόλογα τράπεζες στρατηγικές συνεργασίες

κ α στη σημασία που αποδίδουν
στην λειτουργική απορρόφηση των κοινοτικών

κονδυλίων κυρίως Ταμείου Ανάκαμψης

στην έμμεση/διακριτική πίεση προς το οικονομικό

επιτελείο να μην παρεκκλίνει αισθητά
από τους δημοσιονομικούς στόχους και τις δεσμεύσεις

που έχει αναλάβει η χώρα
Παράλληλα στέλνεται και ένα μήνυμα προς

κυβέρνηση κυρίως αλλά και αντιπολίτευση
πως απαραίτητη προϋπόθεση για τα επενδυτικά

σπίτια είναι η διατήρηση ενός επενδυτικά
φιλικού/σταθερού κλίματος
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j-(J Δευτέρα 1 1 Απριλίου 2022Zj Annual Capital Link Invest in Greece Forum I incx,^™ mill TEN The Metropolitan ciub
A New Era A New Direction for Greece I th ponsOTS V»l U r one East 6oth st New York city

To Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum A New Era A New Direction for Greece θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 1 Απριλίου 2022 με φυσική
παρουσία στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς και με την υποστήριξη της CITI της Tsakos Energy Navigation TEN Ltd
To Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται έχει επιδοθεί σε
συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό Το Συνέδριο θα σκιαγραφήσει με τρόπο ολοκληρωμένο έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις
και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και των Επιχειρηματικών Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή προβάλλοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε
κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη στην οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Στο φόρουμ θα εξετασθούν επίσης οι
επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα από το γεωπολιτικό οικονομικό και εμπορικό τοπίο μετά την κρίση στην Ουκρανία

30 κ Geoffrey R
ου Pyatt
ζ Πρέσβης των
ζ Η Π Α στην

Ελλάδα

Η Πρέσβης της Ελλάδος στις Η.Π.Α κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια στο πλαίσιο του επίσημου
δείπνου της βράβευσης και ο Πρέσβης των Η.Π.Α στην Ελλάδα
κ Geoffrey R Pyatt θα πραγματοποιήσει παρέμβαση

HELLENIC
LEADERSHIP AWARD

Mr Alex Fotakidis
Partner Head of Greece

CVC Capital Partners

Μετά το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί
επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ Alex
Fotakidis Partner Head of Greece CVC Capital Partners με το
2021 Capital Link Hellenic Leadership Award για την

εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα Οι επενδύσεις της CVC
Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία
και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση
επιπλέον ξένων επενδύσεων

1x1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Οπως καθε χρόνο ετσι και φέτος το Συνέδριο
θα παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφο'.>ν μέσω 1x1 συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες
καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής
αντιπροσωπείας παρέχοντας εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν εγγραφή περισσότερες
πληροφορίες στο link http://forums.capitallink.com/greece/2021 ή κα
Όλγα Μπορνόζη Managing Director στο obornozi@capitallink.com
ή 1 212 661-7566 Νέα Υόρκη

Χορηγοί Επικοινωνίας

ctkegf ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ Î ES

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
μέσο webcast

ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5
Ο Πρωθυπουργός

της Ελλάδος
Κυριάκος Μητσοτάκης

κ Νίκος Παπαθανάσης
Αναπληρωτής Υπουργός

Ανάπτυξης
Επενδύσεων Ιδιωτικές

Επενδύσεις ΣΔΙΤ

κ Μιχάλης Αργυρού
Πρόεδρος του
Συμβουλίου
Οικονομικών

Εμπειρογνο,ιμονων
Υπουργείο

Οικονομικών

Βασίλης Κοντοζαμάνης
Σύμβουλος παρά τω

Πρωθυπουργό πρώην
Αναπληρωτής Υπουργός

Υγείας

ΚΥΡΙΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Χρήστος Γταϊκούρας
Υπουργός

Οικονομικών

κ Πάνος Τσακλόγλου
Υφυπουργός
Εργασίας
Κοινωνικοί
Υποθέσεων

κ Γεώργιος Πιτσιλής
Διοικητής Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων
Εσόδυ.>ν ΑΑΔΕ

Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού

Οργανισμού των
Φορολογικών

Διοικησεο..ν IOTA

Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός

Ανάπτυξης
Επενδύσεων

κ Γρηγόρης Δημητριάδης
Διευθύνων

Σύμβουλος
εκτελεστικό μέλοςJrtt^j ΔΣ Ελληνική

Εταιρεία Συμμετοχών
Περιουσίας Α Ε ΕΕΣΥΠ

κ Δημήτριος Τσάκωνας
Director General

Public Debt
Management

Agency P D.M A

κα Erika Olson
Deputy Assistant Secretary

Bureau of European
Eurasian Affairs

S DEPARTMENT OF STATE

κα Elizabeth McCaul
Member of the

Supervisory Board
European Central Bank

V
Dr Albert Bourla

Chairman
Chief Executive

Officer
PFIZER
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Απόβαση στη Νέα Υόρκη

όπου στις 1 1 Απριλίου
θα διεξαχθείτο 23ο συνέδριο

της Capital Link που

διοργανώνεται σε συνεργασία

με τη Wall Street

ετοιμάζονται να κάνουν
κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

υπό τον
πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη Στο συνέδριο με
θέμα Μια νέα εποχή Μια νέα κατεύθυνση για
την Ελλάδα θα δώσουν το παρών οι υπουργοί
Οικονομικών και ΑνάπτυξηςΧρήοτοςΣταϊκούρας
και Αδωνις Γεωργιάδης ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός

Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου Το

συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή

καθώς οι αυξήσεις των τιμολογίων ενέργειας
παραμένουν στην πρώτη γραμμή ενώ ο πόλεμος
στην Ουκρανία έχει επανασχεδιάσει τον γεωπολιτικό

και ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης
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23
ΐάΑηηυαΐ Οβριοί ίίηΐί ΙηνβΛ ίη Οτββοβ Ροηπη

Α Νβ\ν Εγ3 Α Νβνν Οίτβοΐίοη ίοΓ ΟΓεεοε Μ ΝΥ5Ε Ί10""™οίΐϊ
Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Τηβ ΜβίΓοροΙίΟη ΟΙυβ
Οηβ Ε381 60τΠ 51 Νθ Υογκ ΟίΙγ

Το Ετήσιο Συνέδριο της ΟβρίΙβΙ ϋπκ 23τά ΑηηυοΙ ΟορϋβΙ Ι_ίηκ Ιηνθ3ί ίη Οίββοβ ΕοΓυιτι Α Νβ Εγβ Α Νβνν ΟίΓβοτ,ίοπ Ϊογ ΟΓββοβ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 με φυσική παρουσία στη Νέα
Υόρκη σε συνεργασία με το Νβνν Υογκ 51οοκ ΕχοηΒηαβ μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς και με την υποστήριξη της ΟΙΤΙ της Τ33Κ03 ΕπβΓαγ ΝθνίαΒϋοη ΤΕΝ ΙΛά

Το ΟβρϊΙβΙ ϋπκ ΙηνβΒΐ ίη ΟΓθεοβ ΡοΓυΓΠ είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό Το Συνέδριο θα σκιαγραφήσει με τρόπο ολοκληρωμένο έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της
Ελληνικής Οικονομίας και των Επιχειρηματικών Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή προβάλλοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τομείς της
οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη στην οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Στο φόρουμ θα εξετασθούν επίσης οι επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα
από το γεωπολιτικό οικονομικό και εμπορικό τοπίο μετά την κρίση στην Ουκρανία

κα Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου

Πρέσβης της Ελλάδος
στις Η Π Α

κ ΟθΟΤίΓθγ Κ Ργ3
Πρέσβης των Η Π Α

στην Ελλάδα

Η Πρέσβης της Ελλάδος στις Η Π Α κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα
πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου της
βράβευσης και ο Πρέσβης των Η Π Α στην Ελλάδα κ Οβοτττβγ Ρ Ργ3 θα
πραγματοποιήσει παρέμβαση

ΗΕίίΕΝΙΟ ΙΕΑΟΕΡ5ΗΙΡ
ΑννΑΚϋ

κ ΑΙεχ Ροί3ΚΪ(1ί3
ΡβγΙπθγ Η&3ά οί Ογθθοθ

ΟνΟ Οβριοί ΡβΠηεΓε

Μετά το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί επίσημο
δείπνο κατά πι διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ ΑΙθχ ΡοΐβΚίάίβ ΡβΓίπβΓ
Ηβ3ά οτΌγθθοθ ΟΝ/Ο 03ρί(3ΐ Ρ3ΓΤΠ6Γ5 με το 2021 ΟβρίΟΙ 1_ίπΚ ΗθΙΙβπίο
ί.θ3θθΓ5η1ρ Ανν3Γ<1 για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα Οι
επενδύσεις της ΟνΌ Οβρίΐβϊ Ρ3πτιθγ3 προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική
οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση
επιπλέον ξένων επενδύσεων

1x1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει
στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω 1x1 συναντήσεω
με εισηγμενες και μη εταιρείες καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής
κυβερνητικής αντιπροσωπείας παρέχοντας εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν εγγραφή περισσότερες πληροφορίες στο ΙίηΚ
ηπρ://ίθΓυΓΠ3.θ3ρϊΐ3!ΙίηΚ-αθΓτι/9Γββαβ/2021 ή κα Ολγσ Μπορνόζη Μβηβα,ίηα

ϋίΓβοΙΟΓ στο οοοΓηοζί@θ3ρίΐ3ΐΙίηκ.οοπι ή 1 212 661-7566 Νέα Υόρκη

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ ΙΠ

ΚΥΡΙΟΣ ομιλητής
μέσω ννθϋ03£ΐ

ΚΥΡΙΟΙ ομιλητές
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδος
κ Κυριάκος
Μητσοτάκης

κ Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών

κ Νίκος Παπαθανασης
Αναπληρωτής Υπουργός

Ανάπτυξης
Επενδύσεων Ιδιωτικές

Επενδύσεις ΣΔΙΤ

κ Πάνος Τσσκλόγλου
Υφυπουργός Εργασίας ί
Κοινωνικών Υποθέσεων Ι

κ Μιχάλης Αργυρού
Πρόεδρος του Συμβουλίου

Οικονομικών
Ε μ πε ιρογνωμονων

Υπουργείο Οικονομικών

ΚΥΡΙΟΙ
ομιλητές

κ Γεώργιος Πιτσιλής
Διοικητής Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ι ΑΑΔΕ Πρόεδρος του

Ευρωπαϊκού Οργανισμού
ίων Φορολογικών
Διοικήσεων ΙΟΤΑ

2

I Δημήτριος Τσάκωνας
0ΐΓθ<:ίθΓ ΟβηβΓΒΐ

ΡιιοΙίο Οβοί Μ3η39θΐπβη1
Ααθηογ ΡΟ Μ Α

κ Βασίλης Κοντοζαμάνης
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Πώς «βλέπουν» οι ξένοι επενδυτές την Ελλάδα

Η χώρα προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλότερο
προφίλ ανάπτυξης
Παρά τις νέες προκλήσεις, η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις πολλές από τις δυσκολίες του παρελθόντος και
βρίσκεται μπροστά σε ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης, εκτίμησαν μεταξύ
άλλων κορυφαία στελέχη της επενδυτικής κοινότητας στο πρόσφατο συνέδριο της Capital Link για τη
χώρα μας στη Νέα Υόρκη.

Το 2021 αποτέλεσε ένα κομβικό έτος για την αγορά μετοχών στην Ελλάδα και το Χρηματιστήριο
Αθηνών, ενώ περίπου 4 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια αντλήθηκαν μόνο από 3 ελληνικές εταιρείες (Τράπεζα
Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ) σε σχέση με μηδενική άντληση νέων κεφαλαίων στο ΧΑ από το 2016 μέχρι
σήμερα, σημείωσε ο Δημήτρης Κοφίτσας της Goldman Sachs.

Στο επίκεντρο των ξένων η Ελλάδα
Η Ελλάδα ξαναμπήκε στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών ύστερα από πολλά χρόνια απραξίας, ανέφερε ο
ίδιος, ενώ εκτιμά πως θα δούμε περισσότερες ελληνικές εταιρείες να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο
άντλησης ξένων θεσμικών κεφαλαίων καθώς τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, που η αγορά άνοιξε για τις
ελληνικές μετοχές, οι οποίες σε συγκεκριμένους κλάδους προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό
«υπεραξίας» και «υψηλής ανάπτυξης», δηλαδή ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά ταυτόχρονα υψηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Για τον Απόστολο Γκουτζίνη της Milbank, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν μεσοπρόθεσμα ευκαιρίες να
χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους, αλλά, πιο έντονα
από ποτέ, θα υπάρξει μια φυγή προς την ποιότητα, ισχυρές ομάδες διαχείρισης, ισχυρά επιχειρηματικά
σχέδια. Οι επενδυτές θα είναι επιλεκτικοί και έντιμοι και οι πιθανοί εκδότες των κεφαλαιαγορών θα
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και προσεκτικοί.

Τα ομόλογα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα αναδείχθηκαν ως τα προτιμητέα στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές, σημείωσε η Myriam Zapata της BNP Paribas, κάτι που αποτελεί ευκαιρία και για την
Ελλάδα, δίνοντας στους έλληνες εκδότες μια επιλογή διαφοροποίησης στην αποστολή τους να μεταβούν
σε μια καθαρότερη παγκόσμια οικονομία.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η κυκλική οικονομία, οι καθαρές τεχνολογίες και o ψηφιακός μετασχηματισμός, σημείωσε η
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Αλεξάνδρα Κονίδατης HSBC, σημειώνοντας πως η τράπεζά της έχει ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών από
έλληνες εκδότες τον τελευταίο χρόνο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων συνδεδεμένων με στόχους ESG,
όπως πράσινα ομόλογα και ομόλογα με δείκτη αειφορίας.

Ο Αλεξ Φωτακίδης της CVC Capital Partners σημείωσε πως η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις επενδύσεις
τους στην Ελλάδα είναι θετική, καθώς έγιναν σε αναπτυσσόμενους τομείς, εκτιμώντας μάλιστα πως οι
μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές έχουν να διαδραματίσουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο
αναπτυξιακό ταξίδι της χώρας. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά την
Ελλάδα, όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις με καλή συσχέτιση απόδοσης – ρίσκου σε διάφορα επενδυτικά
προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα, ιδιωτικά κεφάλαια, έργα υποδομών και ακίνητα, επισήμανε και ο
Γιώργος Ανδριανόπουλος της Partners Group.

Ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους, ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη
φαρμακευτική βιομηχανία και στην ψηφιακή τεχνολογία «βλέπει» ο Αναστάσιος Αστυφίδης της Ambrosia
Capital, θεωρώντας πως και ο τραπεζικός τομέας μπορεί πλέον να κοιτάξει μπροστά.

Ο Γιώργος Ελεκίδης της Bain Capital Credit εκτίμησε πως παρά την επιβράδυνση της οικονομίας ως
συνέπεια του πολέμου, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
σημειώνοντας το χαμηλό σημείο εισόδου, ενώ ο Δημήτριος Αθανασόπουλος της AXIA Ventures Group Ltd
επισήμανε την αύξηση-ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια,
οι κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα ακίνητα. Ορισμένοι επιδιώκουν μάλιστα μεγαλύτερο
χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών τους στη χώρα, όπως εταιρείες private equity, funds υποδομών,
κρατικά επενδυτικά ταμεία και family offices, με την Ελλάδα να εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές
αποτιμήσεις και υψηλότερο προφίλ ανάπτυξης.

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
Γαλλία: Τέσσερα σημεία που αξίζουν προσοχής

στο debate Μακρόν – Λεπέν
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Ο πόλεμος δεν θα ανατρέψει την δυναμική της οικονομίας
Η ελληνική οικονομία είχε εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές
δυναμικής ανάπτυξης

«Η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα».

του Τάσου Αναστασάτου*

Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας.

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα
κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν
επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).

*επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
**Παρέμβαση του κ. Αναστασάτου στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum

https://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=10176


https://newideas.gr/

 Publication date: 20/04/2022 10:51

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ο πόλεμος δεν θα ανατρέψει την δυναμική της οικονομίας… Του Τάσου
Αναστασάτου

Του Τάσου Αναστασάτου*

Η  ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας.

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα
κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν
επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο
του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31
δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών
τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).

(*) Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και
προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum
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Έρχεται αναβάθμιση για την Ελλάδα από την S&P και νέα έξοδος στην αγορά
ομολόγων

Την Παρασκευή ανακοινώνει ο αμερικανικός οίκος αναβάθμιση ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα από την
επενδυτική βαθμίδα

Radar Team

Την ώρα που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου πλησιάζει πολύ κοντά στο όριο του 3%, ο
οίκος Standard & Poor’s ετοιμάζεται να προσφέρει στήριξη στην οικονομία, με μια αναβάθμιση της
πιστοληπτικής αξιολόγησης την Μεγάλη Παρασκευή, 22 Απριλίου, ανοίγοντας τον δρόμο στον Οργανισμό
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για μια νέα έκδοση ομολόγων μετά το Πάσχα.

Στο οικονομικό επιτελείο και στους τραπεζικούς κύκλους επικρατεί η εκτίμηση ότι ο κορυφαίος,
αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν θα διστάσει, αυτή τη φορά, να προχωρήσει σε μια
ακόμη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας , την οποία ουσιαστικά έχει προαναγγείλει από τον
Απρίλιο του 2021:

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου και του τραπεζικού τομέα που επέστρεψαν από τη Νέα Υόρκη, όπου
συμμετείχαν στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link τόνιζαν την αισιοδοξία τους ότι η S&P θα
προχωρήσει αυτή τη φορά στην αναβάθμιση της Ελλάδας, φέρνοντας τη χώρα μόλις ένα σκαλοπάτι
χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.

Σημείωναν ότι η προβλεπόμενη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα σε επίπεδα αρκετά υψηλά, παρά
την παγκόσμια κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την πρόοδο σε
μεταρρυθμίσεις και τη σαφή βελτίωση της κατάστασης στον τραπεζικό τομέα, με μεγάλη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, δημιουργούν το πλαίσιο που θα επιτρέψει στον οίκο να προχωρήσει σε μία
ακόμη αναβάθμιση.

Το πιο δύσκολο βήμα, τονίζουν, θα είναι το επόμενο, καθώς η επόμενη αναβάθμιση θα φέρει την Ελλάδα
στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι που αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή από τους οίκους αξιολόγησης,
καθώς είχαν «καεί» στη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης, όταν κατηγορήθηκαν ότι έδιναν στην
Ελλάδα αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας χωρίς αυτό να αντανακλά την πραγματική δημοσιονομική
κατάσταση.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι δημοσιονομικοί χειρισμοί στο εξής χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Όπως
τόνιζε σήμερα ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, η επενδυτική βαθμίδα είναι
στόχος εθνικής σημασίας και δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια τρίτη χρονιά μεγάλου δημοσιονομικού
ελλείμματος και ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών, γιατί αυτό θα επανέφερε την αμφιβολία στις
αγορές για το αν είμαστε μια χώρα μόνιμων, δίδυμων ελλειμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη αναβάθμιση από την S&P «λύνει τα χέρια» του οικονομικού επιτελείου
για να προχωρήσει σε μια νέα έξοδο στην αγορά ομολόγων μετά το Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
πιθανότερο σενάριο είναι να εκδοθούν 5ετή ομόλογα, χωρίς να αποκλείεται και το σενάριο της έκδοσης
7ετών τίτλων. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 2 – 3 δισ. ευρώ με ένα επιτόκιο όχι πολύ υψηλότερο από
2%, κάτι που θα θεωρηθεί επιτυχία, δεδομένου ότι η απόδοση των 10ετών ομολόγων βρίσκεται πολύ
κοντά στο 3%, έχοντας αυξηθεί έντονα από το ιστορικό χαμηλό του 0,6%, που είχε καταγραφεί το
περασμένο καλοκαίρι.
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Ο πόλεμος δεν θα ανατρέψει την δυναμική της οικονομίας

Η  ελληνική οικονομία είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής
ανάπτυξης
Η  ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας.

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα
κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν
επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο
του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31
δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών
τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).

 Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και
προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum 
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Έρχεται αναβάθμιση από την S&P - Νέα έξοδος στην αγορά ομολόγων

Την Παρασκευή ανακοινώνει ο αμερικανικός οίκος
αναβάθμιση ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα από την επενδυτική
βαθμίδα
Την ώρα που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου πλησιάζει πολύ κοντά στο όριο του 3%,
περιορίζοντας τα περιθώρια της κυβέρνησης για φθηνό δανεισμό από την αγορά, ο οίκος Standard &
Poor's ετοιμάζεται να προσφέρει στήριξη στην οικονομία, με μια αναβάθμιση της πιστοληπτικής
αξιολόγησης την Μεγάλη Παρασκευή, 22 Απριλίου, ανοίγοντας τον δρόμο στον Οργανισμό Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους για μια νέα έκδοση ομολόγων μετά το Πάσχα.

Στο οικονομικό επιτελείο και στους τραπεζικούς κύκλους επικρατεί η εκτίμηση ότι ο κορυφαίος,
αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν θα διστάσει, αυτή τη φορά, να προχωρήσει σε μια
ακόμη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, την οποία ουσιαστικά έχει προαναγγείλει από τον Απρίλιο
του 2021:

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου και του τραπεζικού τομέα που επέστρεψαν από τη Νέα Υόρκη, όπου
συμμετείχαν στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link τόνιζαν την αισιοδοξία τους ότι η S&P θα
προχωρήσει αυτή τη φορά στην αναβάθμιση της Ελλάδας, φέρνοντας τη χώρα μόλις ένα σκαλοπάτι
χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.

Σημείωναν ότι η προβλεπόμενη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα σε επίπεδα αρκετά υψηλά, παρά
την παγκόσμια κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την πρόοδο σε
μεταρρυθμίσεις και τη σαφή βελτίωση της κατάστασης στον τραπεζικό τομέα, με μεγάλη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, δημιουργούν το πλαίσιο που θα επιτρέψει στον οίκο να προχωρήσει σε μία
ακόμη αναβάθμιση.

Το πιο δύσκολο βήμα, τονίζουν, θα είναι το επόμενο, καθώς η επόμενη αναβάθμιση θα φέρει την Ελλάδα
στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι που αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή από τους οίκους αξιολόγησης,
καθώς είχαν «καεί» στη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης, όταν κατηγορήθηκαν ότι έδιναν στην
Ελλάδα αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας χωρίς αυτό να αντανακλά την πραγματική δημοσιονομική
κατάσταση.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι δημοσιονομικοί χειρισμοί στο εξής χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Όπως
τόνιζε σήμερα ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, η επενδυτική βαθμίδα είναι
στόχος εθνικής σημασίας και δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια τρίτη χρονιά μεγάλου δημοσιονομικού
ελλείμματος και ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών, γιατί αυτό θα επανέφερε την αμφιβολία στις
αγορές για το αν είμαστε μια χώρα μόνιμων, δίδυμων ελλειμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη αναβάθμιση από την S&P «λύνει τα χέρια» του οικονομικού επιτελείου
για να προχωρήσει σε μια νέα έξοδο στην αγορά ομολόγων μετά το Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
πιθανότερο σενάριο είναι να εκδοθούν 5ετή ομόλογα, χωρίς να αποκλείεται και το σενάριο της έκδοσης
7ετών τίτλων. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 2 - 3 δισ. ευρώ με ένα επιτόκιο όχι πολύ υψηλότερο από
2%, κάτι που θα θεωρηθεί επιτυχία, δεδομένου ότι η απόδοση των 10ετών ομολόγων βρίσκεται πολύ
κοντά στο 3%, έχοντας αυξηθεί έντονα από το ιστορικό χαμηλό του 0,6%, που είχε καταγραφεί το
περασμένο καλοκαίρι.
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ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Σε επενδυτικό σαφάρι επιδόθηκαν οι υπουργοί της κυβέρνησης που συμμετείχαν στο «Capital Link Invest in
Greece», που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη. Στο πρώτο τραπέζι του συνεδρίου κάθονταν ο Άλμπερτ
Μπουρλά της Pfizer, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Χρήστος Μεγάλου και ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο Άλμπερτ
Μπουρλά απηύθυνε επενδυτικό κάλεσμα για τη χώρα μας, ενώ ο ίδιος ετοιμάζει όπως μαθαίνουμε νέες
επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ οι Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Πάνος Τσακλόγλου και Νίκος
Παπαθανάσης είχαν συναντήσεις με αρκετά στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτικών οίκων.

Ανάμεσά τους στελέχη της Barclays, της Goldman Sachs, της BlackRock, της Eldorado Gold και της
Ameresco. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι πως το κλίμα για την Ελλάδα στο εξωτερικό έχει
αλλάξει και πλέον οι επενδυτές ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στη χώρα μας. Η
προοπτική της επενδυτικής βαθμίδας, το φιλοεπενδυτικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί και η ανάπτυξη που
αναμένεται να καταγράψει η ελληνική οικονομία, έλκουν τους επενδυτές.

Ανάμεσα στις συναντήσεις που έγιναν ήταν και με το νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη.
Το κλίμα ήταν ευχάριστο, με τον πρέσβη να ενδιαφέρεται κυρίως για τις επενδύσεις που τρέχουν στην
Ελλάδα και να αναφέρει , μεταξύ άλλων, πως θα προχωρήσει σε μπαράζ επαφών με Αμερικανούς για να
επενδύσουν στη χώρα μας. Ο κ. Τσούνης είχε τετ-α-τετ με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη.

(Φωτό: Σωτήρης Δημητρόπουλος/EUROKINISSI από iefimerida.gr)

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, 19/4/2022]
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Black Box: Οι συναντήσεις υπουργών στη Νέα Υόρκη. Νέο χτύπημα Mr.
Chipita, τετ-α-τετ Άδωνι, λιμάνι Ηγουμενίτσας, ΕΥΑΘ και Κινέζοι

Σε επενδυτικό σαφάρι επιδόθηκαν οι υπουργοί της κυβέρνησης που συμμετείχαν στο «Capital Link Invest in
Greece», που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη. Στο πρώτο τραπέζι του συνεδρίου κάθονταν ο Άλμπερτ
Μπουρλά της Pfizer, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Χρήστος Μεγάλου και ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο Άλμπερτ
Μπουρλά απηύθυνε επενδυτικό κάλεσμα για τη χώρα μας, ενώ ο ίδιος ετοιμάζει όπως μαθαίνουμε νέες
επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ οι Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Πάνος Τσακλόγλου και Νίκος
Παπαθανάσης είχαν συναντήσεις με αρκετά στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτικών οίκων.

Ανάμεσά τους στελέχη της Barclays, της Goldman Sachs, της BlackRock, της Eldorado Gold και της
Ameresco. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι πως το κλίμα για την Ελλάδα στο εξωτερικό έχει
αλλάξει και πλέον οι επενδυτές ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στη χώρα μας. Η
προοπτική της επενδυτικής βαθμίδας, το φιλοεπενδυτικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί και η ανάπτυξη που
αναμένεται να καταγράψει η ελληνική οικονομία, έλκουν τους επενδυτές.

Ανάμεσα στις συναντήσεις που έγιναν ήταν και με το νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη.
Το κλίμα ήταν ευχάριστο, με τον πρέσβη να ενδιαφέρεται κυρίως για τις επενδύσεις που τρέχουν στην
Ελλάδα και να αναφέρει , μεταξύ άλλων, πως θα προχωρήσει σε μπαράζ επαφών με Αμερικανούς για να
επενδύσουν στη χώρα μας. Ο κ. Τσούνης είχε τετ-α-τετ με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη.

---

Στη μικρή λιανική εστιάζεται το τελευταίο δεκαήμερο το ενδιαφέρον του Σπύρου Θεοδωρόπουλου και
συγκεκριμένα στην εξέταση των δυνατοτήτων απόκτησης από τον ίδιο ή από εταιρεία συμφερόντων του,
πανελλαδικού δικτύου περιπτέρων ή μίνι μάρκετς. Η πρόθεση αυτή του επιχειρηματία, όσο και αντίθετη
να φαίνεται προς τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του, αλλά και τα επιχειρηματικά του «πιστεύω», με πρώτο από
όλα την εξωστρέφεια, για την οποία κάνει λόγο έχει μία βάση επιχειρηματικής λογικής.

Και αυτό γιατί απώτερος σκοπός του είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου διανομής που θα του επιτρέπει να
ανεξαρτητοποιηθεί, ως ένα βαθμό από το δίκτυο των σούπερ - μάρκετς και από την άλλη πλευρά να
ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους του. Οι πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Σπύρου Θεοδωρόπουλου για
το δίκτυο μικρής λιανικής ενισχύονται και από τη διαδικασία αναζήτησης στελεχών, τα οποία πρόκειται
να συμβάλουν στη δημιουργία του.

Σημειώνεται ότι ο Mr. Chipita στις 29 Μαρτίου ανακοίνωσε μια εξαγορά, αυτή του 45% της ΙΟΝ, η οποία
σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς θεωρείτο από αδύνατη ως ακατόρθωτη. Είχαν προηγηθεί οι
εξαγορές των εταιρειών Ελληνικοί Χυμοί, Έδεσμα και Αμβροσία, με τις οποίες θα διευρύνει την παρουσία
του στον κλάδο τροφίμων και ποτών.

---

Στις μπίζνες η επιτυχία κρίνεται και από τη διάρκεια. Δεν είναι τυχαίο ότι η Aegean με την TUI
συμπλήρωσαν, πρόσφατα, 20 χρόνια κοινής πορείας. Ίσως για το ευρύ κοινό να μην είναι διαδεδομένο
αλλά η ελληνική αεροπορική αποτελεί βασικό εταίρο της Tui France, της γαλλικής θυγατρικής του TUI
Group. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσω της συνεργασίας TUI Γαλλίας- Aegean, η ελληνική αεροπορική έχει
μεταφέρει περισσότερους από 3 εκατ. επιβάτες και συνολικά σχεδόν 10 εκατ. άτομα-όσο μία Ελλάδα! Σε
ειδική τελετή για τον εορτασμό των 20 χρόνων, ο CEΟ της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης ανέφερε ότι σε
σχέση με το 2002, οπότε ξεκίνησε η συνεργασία των δύο εταιριών, η Aegean έχει τετραπλασιαστεί όσον
αφορά το μέγεθος του στόλου, ενώ είναι έξι φορές μεγαλύτερη με βάση τον αριθμό των επιβατών που
εξυπηρετεί. Με τη γαλλική αγορά να είναι από τις σημαντικότερες για τον ελληνικό τουρισμό, η Aegean
επιχειρεί με 95 προγραμματισμένες πτήσεις ανά εβδομάδα σε 10 πόλεις και σε επτά ελληνικούς
προορισμούς. Σημειωτέον ότι για τη TUI France η Aegean αντιπροσωπεύει το 41% των διαθέσιμων θέσεων
της προς την Ελλάδα.

---

Το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα ακούγεται, ως ένα βαθμό, ξύλινο ως όρος, όμως είναι ιδιαίτερα
σημαντική υποδομή. Έτσι, λοιπόν, το έργο ύψους 235 εκατ. ευρώ είναι πολύ σημαντικό διότι θα επιτρέψει
την πρόληψη και έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών που δεν προκαλούν μόνο κόστος αλλά επιβαρύνουν
και το περιβάλλον. Και βέβαια το project έχει και ξεκάθαρο επιχειρηματικό ενδιαφέρον καθότι οι
κατασκευαστικές που θα επικρατήσουν στο ΣΔΙΤ θα έχουν σταθερές εισροές για μία εικοσαετία που
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διαρκεί η σύμπραξη. Το σημαντικό λοιπόν, αυτό έργο θα ανατεθεί είτε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Intrakat είτε
στις Άκτωρ-Άκτωρ Παραχωρήσεις -Ηλέκτωρ που πέρασαν στη β’φάση του διαγωνισμού. Να σημειώσουμε,
για την ιστορία, ότι στο διαγωνισμό συμμετείχε και η Μηχανική, αλλά αποκλείστηκε από τη δεύτερη
φάση. Κι αυτό καθότι ο φάκελος που κατέθεσε «δεν ήταν πλήρης, ούτε παραδεκτός, με την τεχνική
εταιρεία να μην αποδεικνύει ότι πληροί όλα τα κριτήρια που απαιτούνται». Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει
πάντως, μέσα στους επόμενους μήνες, οπότε θα οριστικοποιηθεί η επιλογή του αναδόχου.

---

«Ξεπαγώνει» σιγά-σιγά και το έργο της κατασκευής του νέου τουριστικού λιμένα Ηγουμενίτσας.
Πρόσφατα υπογράφηκε η ΚΥΑ που απαιτείται για τη χωροθέτηση της εγκατάστασης που θα καταλαμβάνει
συνολικά θαλάσσιο μέτωπο 700 μέτρων. Επίσης, για την πρόσδεση των σκαφών χρησιμοποιούνται 4
πλωτοί προβλήτες συνολικού μήκους 860 μέτρων, ενώ η μαρίνα θα διαθέτει 340 θέσεις ελλιμενισμού.
Είναι ακόμη σημαντικό ότι θα υπάρχουν και 16 θέσεις για μέγκα yachs, δηλαδή σκαφών μήκους μέχρι 25
μέτρων.

Οι μαρίνες έχουν σπουδαία οφέλη στην ελληνική οικονομία καθώς υπολογίζεται ότι για κάθε 100 νέες
θέσεις σκαφών σε τουριστικούς λιμένες δημιουργούνται 4,4 νέες θέσεις εργασίας στη μαρίνα και 100
θέσεις εργασίας σε υποστηρικτικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας. Και κάθε τουρίστας που ξοδεύει
100 ευρώ σε έναν τουριστικό λιμένα, ξοδεύει επιπλέον 450 ευρώ στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα ακόμη,
με παλαιότερη μελέτη, κάθε 1 ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων δημιουργεί 1,5 ευρώ άμεσης οικονομικής
δραστηριότητας στους τουριστικούς λιμένες και 6,84 ευρώ έμμεσης οικονομικής δραστηριότητας στην
τοπική οικονομία.

---

Ήρθε και φέτος η ώρα της κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων στην παραλία της Κουρούτας Αμαλιάδας,
όπου συχνά πυκνά κάνουν την.. εμφάνισή τους μη αδειοδοτημένες κατασκευές. Με το ελληνικό κράτος
όμως, να δίνει διαχρονικά, παρατάσεις, η ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος καφεστίασης στην Κουρούτα
έχει 30 ημέρες για να κατεδαφίσει την ξύλινη κατασκευή που έχει δημιουργήσει στην παραλία. Ειδάλλως,
θα μπουν οι μπουλντόζες του κράτους. Πάντως, στην Κουρούτα οι κατεδαφίσεις είναι, σχεδόν, ετήσια
συνήθεια, αφού, πολλές φορές, ό,τι κατεδαφίζεται την άνοιξη, φυτρώνει ξανά το καλοκαίρι. Με την
ευκαιρία πάντως, να πούμε ότι το camping της Κουρούτας ανήκει στα ακίνητα που έχει στο χαρτοφυλάκιό
του το ΤΑΙΠΕΔ για να αξιοποιήσει. Η πρώτη, δε, φάση του διαγωνισμού έχει ολοκληρωθεί, με την τιμή
εκκίνησης να είχε οριστεί σε 65.000 ευρώ, όσο δηλαδή είναι το ετήσιο ενοίκιο για 25 χρόνια. Σε κάθε
περίπτωση, το κάμπινγκ είναι ένα ακίνητο- “φιλέτο” επιφάνειας 22,3 στρεμμάτων, το οποίο εάν
αξιοποιηθεί κατάλληλα θα μπορούσε να μετατραπεί σε cash cow που θα έλεγαν και οι Βρετανοί.

---

Ως το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένονται οι δικαστικές αποφάσεις που θα «ξεπαγώσουν» τις
προγραμματισμένες επενδύσεις της ΕΥΑΘ για το χρονικό διάστημα 2020 - 2026. Οι δικαστικές αποφάσεις
αναμένονται μετά από τις προσφυγές που πραγματοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες στους
διαγωνισμούς.

Tα έργα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης 2020 -2026 της ΕΥΑΘ, που αφορά
σε ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 174 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως ανέφερε η διοίκηση της ΕΥΑΘ υλοποιείται με συνέπεια και περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, έργα αναβάθμισης και επέκτασης των συστημάτων ύδρευσης, εξασφάλιση νέων
ποσοτήτων καθαρού πόσιμου νερού, με προσανατολισμό πάντα τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και
το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ειδικότερα στα έργα αυτά εντάσσονται:

Η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), με
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ποσού € 21,7 εκατ. (πλέον ΦΠΑ),
Τα αποχετευτικά έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης (έργα
περιοχής Δενδροποτάμου και κόμβου Κ16), προϋπολογισμού 6 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ),
Η επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού
3,35 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ), τη συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση κι επισκευή του υδαταγωγού της
Αραβησσού, προϋπολογισμού 3,37 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ)
Τα αποχετευτικά έργα αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και παραλιακού αγωγού,
προϋπολογισμού 5,4 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ), την αντικατάσταση υδρομέτρων (ήδη συντάσσονται τα
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Eσπευσμένη «έξοδος» με νέο 5ετές ομόλογο
Υπό τον φόβο αύξησης των επιτοκίων, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει εσπευσμένη έξοδο στις αγορές
για να ενισχύσει τα διαθέσιμα των 38 δισ. ευρώ. Κλειδί η «ετυμηγορία» της Standard & Poor’s τη Μεγάλη
Παρασκευή.

Υπό τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων για την αναχαίτιση του πληθωριστικού κύματος στην ατζέντα
του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται σενάριο για εσπευσμένη έξοδο στις αγορές πριν οι αποδόσεις των
ομολόγων επιδοθούν σε ένα νέο ράλι, που θα ανεβάσει το κόστος δανεισμού για το Δημόσιο.

Σε ένα ταραχώδες σκηνικό, που λόγω της αβεβαιότητας του πολέμου στην Ουκρανία διαμορφώνεται από
υψηλές ανάγκες για μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας, στο υπουργείο Οικονομικών τρέχουν
ασκήσεις για νέες εκδοτικές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδοτικής δύναμης πυρός και
την αποτροπή διαρροών στα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα των 38 δισ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προβλέπει έξοδο στις αγορές μετά
το Πάσχα με 5ετές ομόλογο για το οποίο θα υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών, γεγονός
που θα επιτρέψει την άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ. Υπήρξε προεργασία για την έκδοση
στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, πραγματοποίησαν συνάντηση με
εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες
συμμετοχής στην ελληνική έκδοση.

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει και η περίπτωση του 10ετούς, αλλά με δεδομένο ότι η απόδοση του ομολόγου
βρίσκεται κοντά στο 3% το γεγονός αυτό καθιστά αμφίβολη τη χρηματοδότηση του Δημοσίου με ένα
επιτόκιο καλύτερο από αυτό. Αλλωστε στο υπουργείο Οικονομικών έχουν πλέον συμβιβαστεί με την
αύξηση στο κόστος δανεισμού, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ανεξάρτητα με τη διάρκεια το τελικό
επιτόκιο θα είναι μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία αρκετά τσιμπημένο σε σχέση με τις προηγούμενες
εκδόσεις.

Αλλωστε για αυτόν ακριβώς τον λόγο υπήρχαν σκέψεις το προηγούμενο διάστημα, που εκφράστηκαν
δημόσια από τους αρμόδιους υπουργούς, να παγώσει ο φετινός δανεισμός και όλα τα αντισταθμιστικά
μέτρα για την ακρίβεια να καλυφθούν από το «μαξιλάρι» των διαθεσίμων που λειτουργεί ως ασφάλιστρο
κινδύνου για τους ξένους επενδυτές. Ωστόσο με αυτή τη δημοσιονομική διαχείριση επιβαρύνεται το
πρωτογενές έλλειμμα και χάνεται η σχέση της Ελλάδας με τις αγορές που ξεκίνησε να χτίζεται μετά τα
μνημόνια, ενώ υπάρχει και ο στόχος για επενδυτική βαθμίδα κάποια στιγμή μέσα στο 2023.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση μετά την
αξιολόγηση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor’s τη Μεγάλη
Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι η πρώτη έκδοση για το 2022 είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο με την
έκδοση 10ετους ομολόγου. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ακριβότερο σε
σχέση με ένα έτος νωρίτερα. Η επόμενη απόπειρα έκδοσης ομολόγου προγραμματιζόταν για τον Μάρτιο
με το οικονομικό επιτελείο να φρενάρει τη διαδικασία, καθώς τα επιτόκια είχαν αρχίσει να παίρνουν την
ανηφόρα.

Φέτος οι δανειακές ανάγκες της χώρας ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να
καλύψει 8 δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα
των 2,7 δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρεώσεις του κράτους.
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23rd Annual Conference of “Capital Link Invest in Greece”: Summit on the
Greek Economy and Investments

Οικονομία

18 Απριλίου 2022

The conference brought together prominent personalities from the business world
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Just get to the point

Σκέψεις για έξοδο στις αγορές με 5ετές
ομόλογο
18/04/2022

Ασκήσεις επί χάρτου για νέα έξοδο στις αγορές με  5ετές ομόλογο κάνουν στο οικονομικό
επιτελείο υπό την πίεση των αυξημένων δαπανών για αντιπληθωριστικά μέτρα και την
αποτροπή νέων διαρροών στα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα των 38
δισ. ευρώ.

Αν και στο διεθνές περιβάλλον επικρατεί αβεβαιότητα με τα επιτόκια να ακολουθούν ανοδική πορεία, τα
αρμόδια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει ενεργή η επαφή με τις διεθνείς αγορές κάνοντας λόγο
για εγρήγορση και ετοιμότητα καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση στο μέτωπο των επιτοκίων
ενδέχεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες ωθώντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα το κόστος
δανεισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται η δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής προσπάθειας μετά το Πάσχα
με τίτλο μικρής διάρκειας πέντε ετών που θα επιτρέψει την άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-
2,5 δισ. ευρώ.

Υπήρξε προεργασία για την έκδοση στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, όπου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης
Τσάκωνας, πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών
οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση.

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει και η περίπτωση του 10ετούς, αλλά με δεδομένο ότι η απόδοση του
ομολόγου βρίσκεται κοντά στο 3% το γεγονός αυτό καθιστά αμφίβολη τη χρηματοδότηση του
Δημοσίου με ένα επιτόκιο καλύτερο από αυτό.
Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν πλέον συμβιβαστεί με την αύξηση στο κόστος δανεισμού, γνωρίζοντας
εκ των προτέρων ότι ανεξάρτητα με τη διάρκεια το τελικό επιτόκιο θα είναι μέσα στη δύσκολη αυτή
συγκυρία αρκετά τσιμπημένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση μετά την
αξιολόγηση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor’s τη Μεγάλη
Παρασκευή 22 Απριλίου 2022.

Πηγή: www.bankingnews.gr
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23rd Annual Conference of “Capital Link Invest in Greece”: Summit on the
Greek Economy and Investments

23rd Annual Conference of “Capital Link Invest in Greece”: Summit on the Greek Economy and
Investments

With the central theme “A New Era – A New Direction for Greece”, the 23rd Annual Hellenic Investment
Conference was held with great success and excellent participation on Monday 11 April , 2022 with
physical presence, in collaboration with the New York Stock Exchange, major International Banks and
Organizations, with the support of Top Sponsors CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. as well as with
the strong support of the Greek business and financial community.

Having become an institution for the presentation of investment opportunities emerging in Greece, the
conference brought together prominent figures from the business world, as it brought together a number
of international investors, businessmen, bank executives, technocrats, political officials from Greece,
Europe and America and representatives of major Greek and European Organizations.

The Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, addressed the following message of the government to the
investors through video, emphasizing that “the recovery of the Greek economy in 2021 was even more
dynamic than expected, and will exceed the pre-pandemic levels by the end of the year. Unemployment
has also fallen faster than in other countries, falling below pre-pandemic levels to its lowest level since
2010.

The agenda, topics and structure of the Conference through 14 thematic Units and with the participation of
64 High Level Speakers, were designed to inform and meet the requirements of international investors by
combining the Greek and American government perspective, with the perspective private sector
executives, international financiers and investors. The conference was held at a critical juncture, as the
impact of the pandemic is still being felt in the global economy.

Supply chain problems, inflation trends and increases in energy tariffs are challenges that remain at the
forefront. At the same time, the new war in Ukraine has redrawn the geopolitical and energy map of
Europe, intensifying global uncertainty.

“A New Era – A New Direction For Greece”: In the light of these new challenges, Greece has managed to
shape a new reality that creates promising prospects for the future. Indicatively, “Modernization and
Investment” is at the heart of the National Plan for Recovery and Sustainability “Greece 2.0”, the largest
plan prepared in modern Greek history aiming to change the economic model, turning it into competitive
and extroverted with digital and efficient background. The amount of around € 31 billion to be disbursed
from the Recovery and Sustainability Fund – in addition to the funds from the European Development
Programs and which are included in the new European Union budget for the period 2021-2027, may be
necessary for Greece a pole of attraction for significant and additional foreign investments.

The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, as the Keynote Speaker of the Conference, presented the
development economic policy and the goals of the Government, while the topic of his intervention was
“Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives”.

The Minister of Development and Investment Mr. Adonis Georgiadis, and the Chairman & Chief Executive
Officer of PFIZER, Dr. Albert Bourla were the keynote speakers at the formal luncheon.

Introductory Speeches were made by: Mr. Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock
Exchange, Mr. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, and
Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., who spoke on “The State of Greek & Global
Shipping”.

As every year, the Conference provided foreign investors with the opportunity to network through a variety
of “oneto-one meetings” with Institutional Investors representing large foreign funds with investment
interest in Greece, with listed and non-listed companies, as well as with members of its delegation. Greek
government.

In cooperation with the investment banks that support the Conference, group sessions were organized for
the main ministers of the government:
The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, accompanied by Mr. Dimitrios Tsakonas, General Manager
– Management Organization
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of Public Debt (ODDIH), and the Minister of Development & Investment, Mr. Adonis Georgiadis
accompanied by Mr. Nikos Papathanasis, Deputy Minister of Development & Investment, Private
Investments & PPP, Diethri. Board Member and Executive Member – Superfund (HCAP), & Mr. Dimitris
Politis, Managing Director – HRDH (HRAF).

Expatriate and International Media
The representatives of the Government and the companies that participated in the Conference spoke with
the Expatriate Media of New York that covered all the sections as well as with the international Media that
attended the Conference such as: Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance ,
Reuters, New York Times, Tradewinds.

Award ceremony
The Conference closed with a formal dinner during which Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece –
CVC Capital Partners, was honored with the “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, for his
outstanding contribution to Greece.

The Ambassador of Greece to the USA, Mrs. Alexandra Papadopoulou, gave the Introductory Speech /
Welcome. The keynote address was delivered by Maria Olson, Office Director-Office of Southern European
Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Mr. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece also participated. Mr.
Panagiotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law made Introductory Comments.

Mr. George Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe
& Central Asia – EY, prefaced Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners who
made a keynote speech.

Dinner was sponsored by EY

As part of the “23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, the New York Stock Exchange in
collaboration with Capital Link organized a special event entitled “GREEK AMERICAN ISSUER DAY” at the
New York Stock Exchange during which Dr. Nikos Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd. (NYSE:
TNP); The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, also rang the “Opening Bell”, the bell of the start of
operations on Tuesday, April 12, 2022, of the NYSE-New York Stock Exchange, framed by Greek-American
and Greek-listed companies listed on the New Stock Exchange. .

The conference was organized in collaboration with the New York Stock Exchange

Lead Sponsors: Citi and Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. have been Major Sponsors of the Conference
for the last 13 years.
Gold Sponsors: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Large Sponsors: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS
• AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organization (GNTO) •
Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos Law Firm •
Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas •
Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power
Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco Group •
Reed Smith
Sponsors: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate • Elikonos Capital Partners • EOS
Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC Sponsor Cocktail Reception: Navios
Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ / PA • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary
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23rd Annual Conference of “Capital Link Invest in Greece”: Summit on the
Greek Economy and Investments

The conference brought together prominent personalities
from the business world

With the central theme “A New Era – A New Direction for Greece”, the 23rd Annual Hellenic Investment
Conference was held with great success and excellent participation on Monday 11 April , 2022 with
physical presence, in collaboration with the New York Stock Exchange, major International Banks and
Organizations, with the support of Top Sponsors CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. as well as with
the strong support of the Greek business and financial community.

Having become an institution for the presentation of investment opportunities emerging in Greece, the
conference brought together prominent figures from the business world, as it brought together a number
of international investors, businessmen, bank executives, technocrats, political officials from Greece,
Europe and America and representatives of major Greek and European Organizations.

The Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, addressed the following message of the government to the
investors through video, emphasizing that “the recovery of the Greek economy in 2021 was even more
dynamic than expected, and will exceed the pre-pandemic levels by the end of the year. Unemployment
has also fallen faster than in other countries, falling below pre-pandemic levels to its lowest level since
2010.

FORUM OVERVIEW

The agenda, topics and structure of the Conference through 14 thematic Units and with the participation of
64 High Level Speakers, were designed to inform and meet the requirements of international investors by
combining the Greek and American government perspective, with the perspective private sector
executives, international financiers and investors. The conference was held at a critical juncture, as the
impact of the pandemic is still being felt in the global economy.

Supply chain problems, inflation trends and increases in energy tariffs are challenges that remain at the
forefront. At the same time, the new war in Ukraine has redrawn the geopolitical and energy map of
Europe, intensifying global uncertainty.

“A New Era – A New Direction For Greece”: In the light of these new challenges, Greece has managed to
shape a new reality that creates promising prospects for the future. Indicatively, “Modernization and
Investment” is at the heart of the National Plan for Recovery and Sustainability “Greece 2.0”, the largest
plan prepared in modern Greek history aiming to change the economic model, turning it into competitive
and extroverted with digital and efficient background. The amount of around € 31 billion to be disbursed
from the Recovery and Sustainability Fund – in addition to the funds from the European Development
Programs and which are included in the new European Union budget for the period 2021-2027, may be
necessary for Greece a pole of attraction for significant and additional foreign investments.

The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, as the Keynote Speaker of the Conference, presented the
development economic policy and the goals of the Government, while the topic of his intervention was
“Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives”.

The Minister of Development and Investment Mr. Adonis Georgiadis, and the Chairman & Chief Executive
Officer of PFIZER, Dr. Albert Bourla were the keynote speakers at the formal luncheon.

Introductory Speeches were made by: Mr. Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock
Exchange, Mr. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, and
Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., who spoke on “The State of Greek & Global
Shipping”.

One-On-One Meetings

As every year, the Conference provided foreign investors with the opportunity to network through a variety
of “oneto-one meetings” with Institutional Investors representing large foreign funds with investment
interest in Greece, with listed and non-listed companies, as well as with members of its delegation. Greek
government.
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In cooperation with the investment banks that support the Conference, group sessions were organized for
the main ministers of the government:
The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, accompanied by Mr. Dimitrios Tsakonas, General Manager
– Management Organization

of Public Debt (ODDIH), and the Minister of Development & Investment, Mr. Adonis Georgiadis
accompanied by Mr. Nikos Papathanasis, Deputy Minister of Development & Investment, Private
Investments & PPP, Diethri. Board Member and Executive Member – Superfund (HCAP), & Mr. Dimitris
Politis, Managing Director – HRDH (HRAF).

Expatriate and International Media
The representatives of the Government and the companies that participated in the Conference spoke with
the Expatriate Media of New York that covered all the sections as well as with the international Media that
attended the Conference such as: Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance ,
Reuters, New York Times, Tradewinds.

Award ceremony
The Conference closed with a formal dinner during which Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece –
CVC Capital Partners, was honored with the “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, for his
outstanding contribution to Greece.

The Ambassador of Greece to the USA, Mrs. Alexandra Papadopoulou, gave the Introductory Speech /
Welcome. The keynote address was delivered by Maria Olson, Office Director-Office of Southern European
Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Mr. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece also participated. Mr.
Panagiotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law made Introductory Comments.

Mr. George Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe
& Central Asia – EY, prefaced Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners who
made a keynote speech.

Dinner was sponsored by EY

“Greece – America Day at the New York Stock Exchange”

As part of the “23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, the New York Stock Exchange in
collaboration with Capital Link organized a special event entitled “GREEK AMERICAN ISSUER DAY” at the
New York Stock Exchange during which Dr. Nikos Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd. (NYSE:
TNP); The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, also rang the “Opening Bell”, the bell of the start of
operations on Tuesday, April 12, 2022, of the NYSE-New York Stock Exchange, framed by Greek-American
and Greek-listed companies listed on the New Stock Exchange. .

The conference was organized in collaboration with the New York Stock Exchange

SPONSORS:

Lead Sponsors: Citi and Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. have been Major Sponsors of the Conference
for the last 13 years.
Gold Sponsors: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Large Sponsors: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS
• AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organization (GNTO) •
Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos Law Firm •
Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas •
Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power
Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco Group •
Reed Smith
Sponsors: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Supporting Sponsors:
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ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate • Elikonos Capital Partners • EOS
Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC Sponsor Cocktail Reception: Navios
Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ / PA • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary
Association

MEDIA PARTNERS:

Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Εθνικός Κήρυξ – The
National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic
DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr -ικονομικός Ταχυδρόμος •
NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian News Agency • World Energy
News

Γράψτε το σχόλιό σας
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23rd Annual Conference of “Capital Link Invest in Greece”: Summit on the
Greek Economy and Investments

The conference brought together prominent personalities
from the business world
With the central theme “A New Era – A New Direction for Greece”, the 23rd Annual Hellenic Investment
Conference was held with great success and excellent participation on Monday 11 April , 2022 with
physical presence, in collaboration with the New York Stock Exchange, major International Banks and
Organizations, with the support of Top Sponsors CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. as well as with
the strong support of the Greek business and financial community.

Having become an institution for the presentation of investment opportunities emerging in Greece, the
conference brought together prominent figures from the business world, as it brought together a number
of international investors, businessmen, bank executives, technocrats, political officials from Greece,
Europe and America and representatives of major Greek and European Organizations.

The Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, addressed the following message of the government to the
investors through video, emphasizing that “the recovery of the Greek economy in 2021 was even more
dynamic than expected, and will exceed the pre-pandemic levels by the end of the year. Unemployment
has also fallen faster than in other countries, falling below pre-pandemic levels to its lowest level since
2010.

FORUM OVERVIEW

The agenda, topics and structure of the Conference through 14 thematic Units and with the participation of
64 High Level Speakers, were designed to inform and meet the requirements of international investors by
combining the Greek and American government perspective, with the perspective private sector
executives, international financiers and investors. The conference was held at a critical juncture, as the
impact of the pandemic is still being felt in the global economy.

Supply chain problems, inflation trends and increases in energy tariffs are challenges that remain at the
forefront. At the same time, the new war in Ukraine has redrawn the geopolitical and energy map of
Europe, intensifying global uncertainty.

“A New Era – A New Direction For Greece”: In the light of these new challenges, Greece has managed to
shape a new reality that creates promising prospects for the future. Indicatively, “Modernization and
Investment” is at the heart of the National Plan for Recovery and Sustainability “Greece 2.0”, the largest
plan prepared in modern Greek history aiming to change the economic model, turning it into competitive
and extroverted with digital and efficient background. The amount of around € 31 billion to be disbursed
from the Recovery and Sustainability Fund – in addition to the funds from the European Development
Programs and which are included in the new European Union budget for the period 2021-2027, may be
necessary for Greece a pole of attraction for significant and additional foreign investments.
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The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, as the Keynote Speaker of the Conference, presented the
development economic policy and the goals of the Government, while the topic of his intervention was
“Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives”.

The Minister of Development and Investment Mr. Adonis Georgiadis, and the Chairman & Chief Executive
Officer of PFIZER, Dr. Albert Bourla were the keynote speakers at the formal luncheon.

Introductory Speeches were made by: Mr. Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock
Exchange, Mr. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, and
Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., who spoke on “The State of Greek & Global
Shipping”.

One-On-One Meetings

As every year, the Conference provided foreign investors with the opportunity to network through a variety
of “oneto-one meetings” with Institutional Investors representing large foreign funds with investment
interest in Greece, with listed and non-listed companies, as well as with members of its delegation. Greek
government.

In cooperation with the investment banks that support the Conference, group sessions were organized for
the main ministers of the government:
The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, accompanied by Mr. Dimitrios Tsakonas, General Manager
– Management Organization

of Public Debt (ODDIH), and the Minister of Development & Investment, Mr. Adonis Georgiadis
accompanied by Mr. Nikos Papathanasis, Deputy Minister of Development & Investment, Private
Investments & PPP, Diethri. Board Member and Executive Member – Superfund (HCAP), & Mr. Dimitris
Politis, Managing Director – HRDH (HRAF).

Expatriate and International Media
The representatives of the Government and the companies that participated in the Conference spoke with
the Expatriate Media of New York that covered all the sections as well as with the international Media that
attended the Conference such as: Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO Finance ,
Reuters, New York Times, Tradewinds.

Award ceremony
The Conference closed with a formal dinner during which Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece –
CVC Capital Partners, was honored with the “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, for his
outstanding contribution to Greece.

The Ambassador of Greece to the USA, Mrs. Alexandra Papadopoulou, gave the Introductory Speech /
Welcome. The keynote address was delivered by Maria Olson, Office Director-Office of Southern European
Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Mr. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece also participated. Mr.
Panagiotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law made Introductory Comments.

Mr. George Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe
& Central Asia – EY, prefaced Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners who
made a keynote speech.

Dinner was sponsored by EY

“Greece – America Day at the New York Stock Exchange”

As part of the “23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, the New York Stock Exchange in
collaboration with Capital Link organized a special event entitled “GREEK AMERICAN ISSUER DAY” at the
New York Stock Exchange during which Dr. Nikos Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd. (NYSE:
TNP); The Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, also rang the “Opening Bell”, the bell of the start of
operations on Tuesday, April 12, 2022, of the NYSE-New York Stock Exchange, framed by Greek-American
and Greek-listed companies listed on the New Stock Exchange. .

The conference was organized in collaboration with the New York Stock Exchange
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SPONSORS:

Lead Sponsors: Citi and Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. have been Major Sponsors of the Conference
for the last 13 years.
Gold Sponsors: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Large Sponsors: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS
• AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organization (GNTO) •
Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos Law Firm •
Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas •
Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power
Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco Group •
Reed Smith
Sponsors: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Supporting Sponsors:

ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate • Elikonos Capital Partners • EOS
Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC Sponsor Cocktail Reception: Navios
Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ / PA • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary
Association

MEDIA PARTNERS:

Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Εθνικός Κήρυξ – The
National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic
DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr -ικονομικός Ταχυδρόμος •
NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian News Agency • World Energy
News

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
Τουρκία: Βομβαρδίζει με σφοδρότητα θέσεις

Κούρδων στο βόρειο Ιράκ
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Έξοδο στις αγορές με 5ετές ομόλογο έως 3/5 οργανώνουν στο Υπουργείο
Οικονομικών

Εξετάζεται η δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής προσπάθειας μετά το Πάσχα με τίτλο μικρής διάρκειας
πέντε ετών που θα επιτρέψει την άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ

Ασκήσεις επί χάρτου για νέα έξοδο στις αγορές με 5ετές ομόλογο κάνουν στο οικονομικό
επιτελείο υπό την πίεση των αυξημένων δαπανών για αντιπληθωριστικά μέτρα και την
αποτροπή νέων διαρροών στα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα των 38
δισ. ευρώ.

Αν και στο διεθνές περιβάλλον επικρατεί αβεβαιότητα με τα επιτόκια να ακολουθούν ανοδική πορεία, τα
αρμόδια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει ενεργή η επαφή με τις διεθνείς αγορές κάνοντας λόγο
για εγρήγορση και ετοιμότητα καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση στο μέτωπο των επιτοκίων
ενδέχεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες ωθώντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα το κόστος
δανεισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται η δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής προσπάθειας μετά το Πάσχα
με τίτλο μικρής διάρκειας πέντε ετών που θα επιτρέψει την άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-
2,5 δισ. ευρώ. 
Υπήρξε προεργασία για την έκδοση στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, όπου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης
Τσάκωνας, πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών
οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση.

Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια του κειμένου
www.worldenergynews.gr
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Έξοδο στις αγορές με 5ετές ομόλογο έως 3/5 οργανώνουν στο Υπουργείο
Οικονομικών - Στόχος η άντληση 2,5 δισ. ευρώ

Εξετάζεται η δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής προσπάθειας μετά το Πάσχα με τίτλο μικρής
διάρκειας πέντε ετών που θα επιτρέψει την άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ

Ασκήσεις επί χάρτου για νέα έξοδο στις αγορές με 5ετές ομόλογο κάνουν στο οικονομικό
επιτελείο υπό την πίεση των αυξημένων δαπανών για αντιπληθωριστικά μέτρα και την
αποτροπή νέων διαρροών στα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα των 38
δισ. ευρώ.

Αν και στο διεθνές περιβάλλον επικρατεί αβεβαιότητα με τα επιτόκια να ακολουθούν ανοδική πορεία, τα
αρμόδια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει ενεργή η επαφή με τις διεθνείς αγορές κάνοντας λόγο
για εγρήγορση και ετοιμότητα καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση στο μέτωπο των επιτοκίων
ενδέχεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες ωθώντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα το κόστος
δανεισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται η δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής προσπάθειας μετά το Πάσχα
με τίτλο μικρής διάρκειας πέντε ετών που θα επιτρέψει την άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-
2,5 δισ. ευρώ. 
Υπήρξε προεργασία για την έκδοση στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, όπου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης
Τσάκωνας, πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών
οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση.

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει και η περίπτωση του 10ετούς, αλλά με δεδομένο ότι η απόδοση του
ομολόγου βρίσκεται κοντά στο 3% το γεγονός αυτό καθιστά αμφίβολη τη χρηματοδότηση του
Δημοσίου με ένα επιτόκιο καλύτερο από αυτό. 
Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν πλέον συμβιβαστεί με την αύξηση στο κόστος δανεισμού, γνωρίζοντας
εκ των προτέρων ότι ανεξάρτητα με τη διάρκεια το τελικό επιτόκιο θα είναι μέσα στη δύσκολη αυτή
συγκυρία αρκετά τσιμπημένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Αλλωστε για αυτόν ακριβώς τον λόγο υπήρχαν σκέψεις το προηγούμενο διάστημα, που εκφράστηκαν
δημόσια από τους αρμόδιους υπουργούς, να παγώσει ο φετινός δανεισμός και όλα τα αντισταθμιστικά
μέτρα για την ακρίβεια να καλυφθούν από το «μαξιλάρι» των διαθεσίμων που λειτουργεί ως ασφάλιστρο
κινδύνου για τους ξένους επενδυτές. 
Ωστόσο με αυτή τη δημοσιονομική διαχείριση επιβαρύνεται το πρωτογενές έλλειμμα και χάνεται η σχέση
της Ελλάδας με τις αγορές που ξεκίνησε να χτίζεται μετά τα μνημόνια, ενώ υπάρχει και ο στόχος για
επενδυτική βαθμίδα κάποια στιγμή μέσα στο 2023.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση μετά
την αξιολόγηση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's τη
Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022. 
Επισημαίνεται ότι η πρώτη έκδοση για το 2022 είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο με την έκδοση 10ετους
ομολόγου. 
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ακριβότερο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα. 
Η επόμενη απόπειρα έκδοσης ομολόγου προγραμματιζόταν για τον Μάρτιο με το οικονομικό
επιτελείο να φρενάρει τη διαδικασία, καθώς τα επιτόκια είχαν αρχίσει να παίρνουν την
ανηφόρα.

Το 2022 οι δανειακές ανάγκες της χώρας ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το υπουργείο Οικονομικών
πρέπει να καλύψει 8 δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να
χρηματοδοτήσει το έλλειμμα των 2,7 δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρεώσεις
του κράτους.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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To στοίχημα της εξόδου στις αγορές –Τα διλήμματα, οι προσδοκίες και οι
αποφάσεις

Παράθυρο ευκαιρίας για έξοδο στις αγορές μετά το Πάσχα αναζητά το οικονομικό επιτελείο και ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, με την εποχή
του φθηνού δανεισμού να έχει τελειώσει οριστικά.

Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές και σε ένα επιδεινούμενο περιβάλλον που
συνθέτει ο υψηλός πληθωρισμός αλλά και η αλλαγή πορείας της νομισματικής πολιτικής όπως έχει
προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν να
προχωρήσουν με προσοχή στο επόμενο βήμα καθώς θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με την
αγορά ομολόγων, με στόχο να περιορίσουν τις παρεμβάσεις στα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα καθώς η απόδοση του 10ετούς βρίσκεται κοντά
στο 3%, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη χρηματοδότηση του Δημοσίου με ένα καλό επιτόκιο.

Ωστόσο, φαίνεται να πρυτανεύει η θέση ότι το Δημόσιο πρέπει να είναι συνεπές με το πρόγραμμα
εκδόσεων που έχει σχεδιάσει επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο προς την ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023. Η έξοδος θα γίνει πιθανότατα με μία έκδοση πενταετούς ή
επταετούς ομολόγου για περίπου 2 δις ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας στο
περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη συναντήθηκαν με εκπροσώπους επενδυτικών
κεφαλαίων και πιστοληπτικών οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση. Η
τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το επόμενο διάστημα και εφόσον δημοσιοποιηθεί η
αξιολόγηση από την Standard & Poors τη Μεγάλη Παρασκευή.

Στα πλεονεκτήματα της απόπειρας την επόμενη περίοδο  περιλαμβάνεται η εξόφληση των υπόλοιπων
δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την οποία έκλεισε  μια περίοδος δοκιμασίας για τον
ελληνικό λαό.

Οι δανειακές ανάγκες
Oι δανειακές ανάγκες της χώρας ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να
καλύψει 8 δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να χρηματοδοτήσει το
έλλειμμα των 2,7 δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρεώσεις του Κράτους

Οι συνθήκες στις αγορές με την αύξηση του κόστους δανεισμού είχαν οδηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών
μέχρι τώρα στην απόφαση να κρατήσει «παγωμένο» το σχέδιο για κρατικό δανεισμό και να
στραφεί στη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις από τις παρενέργειες  του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης.

Ωστόσο, οι δαπάνες για παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξάνονται και η συνεχής
χρήση των ταμειακών διαθεσίμων είναι κάτι που δεν επιθυμεί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος να «φουσκώσει» το έλλειμμα περαιτέρω.

Επιχείρηση επενδυτική βαθμίδα
Βασικός στόχος του ΟΔΔΗΧ και του οικονομικού επιτελείου παραμένει η πραγματοποίηση κινήσεων οι
οποίες θα πείσουν τους οίκους αξιολόγησης να ανεβάσουν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα.

Η χώρα εξακολουθεί να έχει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα περί τα 38δις ευρώ τα οποία εξασφαλίζουν
τις ανάγκες χρηματοδότησης, έχει ισχυρές προοπτικές λόγω της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, αλλά
και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ βρίσκεται σε ανοδική τροχιά αξιολογήσεων από τους οίκους.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τον περασμένο Μάρτιο το
ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα ΒΒ (υψηλό) από ΒΒ και άλλαξε την προοπτική του σε σταθερή από θετική.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη του οίκου ότι η Ελλάδα συνεχίζει
να κάνει πρόοδο στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη δημοσιονομική
προσαρμογή.

Η πρώτη έκδοση για το 2022 είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο με την έκδοση 10ετους ομολόγου.
Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ακριβότερο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα.
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To στοίχημα της εξόδου στις αγορές –Τα διλήμματα, οι προσδοκίες και οι
αποφάσεις

Η έξοδος θα γίνει πιθανότατα με μία έκδοση πενταετούς ή επταετούς ομολόγου για περίπου 2 δις ευρώ

Παράθυρο ευκαιρίας για έξοδο στις αγορές μετά το Πάσχα αναζητά το οικονομικό επιτελείο και ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, με την εποχή
του φθηνού δανεισμού να έχει τελειώσει οριστικά.

Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές και σε ένα επιδεινούμενο περιβάλλον που
συνθέτει ο υψηλός πληθωρισμός αλλά και η αλλαγή πορείας της νομισματικής πολιτικής όπως έχει
προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν να
προχωρήσουν με προσοχή στο επόμενο βήμα καθώς θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με την
αγορά ομολόγων, με στόχο να περιορίσουν τις παρεμβάσεις στα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα καθώς η απόδοση του 10ετούς βρίσκεται κοντά
στο 3%, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη χρηματοδότηση του Δημοσίου με ένα καλό επιτόκιο.

Ωστόσο, φαίνεται να πρυτανεύει η θέση ότι το Δημόσιο πρέπει να είναι συνεπές με το πρόγραμμα
εκδόσεων που έχει σχεδιάσει επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο προς την ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023. Η έξοδος θα γίνει πιθανότατα με μία έκδοση πενταετούς ή
επταετούς ομολόγου για περίπου 2 δις ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας στο
περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη συναντήθηκαν με εκπροσώπους επενδυτικών
κεφαλαίων και πιστοληπτικών οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση. Η
τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το επόμενο διάστημα και εφόσον δημοσιοποιηθεί η
αξιολόγηση από την Standard & Poors τη Μεγάλη Παρασκευή.

Στα πλεονεκτήματα της απόπειρας την επόμενη περίοδο  περιλαμβάνεται η εξόφληση των υπόλοιπων
δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την οποία έκλεισε  μια περίοδος δοκιμασίας για τον
ελληνικό λαό.

Οι δανειακές ανάγκες
Oι δανειακές ανάγκες της χώρας ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να
καλύψει 8 δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να χρηματοδοτήσει το
έλλειμμα των 2,7 δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρεώσεις του Κράτους

Οι συνθήκες στις αγορές με την αύξηση του κόστους δανεισμού είχαν οδηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών
μέχρι τώρα στην απόφαση να κρατήσει «παγωμένο» το σχέδιο για κρατικό δανεισμό και να
στραφεί στη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις από τις παρενέργειες  του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης.

Ωστόσο, οι δαπάνες για παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξάνονται και η συνεχής
χρήση των ταμειακών διαθεσίμων είναι κάτι που δεν επιθυμεί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος να «φουσκώσει» το έλλειμμα περαιτέρω.

Επιχείρηση επενδυτική βαθμίδα
Βασικός στόχος του ΟΔΔΗΧ και του οικονομικού επιτελείου παραμένει η πραγματοποίηση κινήσεων οι
οποίες θα πείσουν τους οίκους αξιολόγησης να ανεβάσουν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα.

Η χώρα εξακολουθεί να έχει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα περί τα 38δις ευρώ τα οποία εξασφαλίζουν
τις ανάγκες χρηματοδότησης, έχει ισχυρές προοπτικές λόγω της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, αλλά
και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ βρίσκεται σε ανοδική τροχιά αξιολογήσεων από τους οίκους.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τον περασμένο Μάρτιο το
ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα ΒΒ (υψηλό) από ΒΒ και άλλαξε την προοπτική του σε σταθερή από θετική.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη του οίκου ότι η Ελλάδα συνεχίζει
να κάνει πρόοδο στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη δημοσιονομική
προσαρμογή.

Η πρώτη έκδοση για το 2022 είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο με την έκδοση 10ετους ομολόγου.
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Αναστέναξαν οι ταβέρνες της Αράχωβας και οι βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου!
Όταν τα «λευκά κολάρα» τραπεζών και επιχειρηματικής ζωής «κάνουν διακοπές» σε Δελφούς και Νέα
Υόρκη με όλα τα έξοδα πληρωμένα!

Editor at Large

Έναν πραγματικά ωραίο και «απενοχοποιημένο» τρόπο να κάνουν διακοπές «τζαμπέ ολέ» στην
Αράχωβα και εν συνεχεία στη Νέα Υόρκ η, έχουν τα τελευταία χρόνια ανακαλύψει τα περίφημα «λευκά
κολάρα» των τραπεζών, του επιχειρηματικού συστήματος και της πολιτικής ζωής, υπό το πρόσχημα της
συμμετοχής στο Forum των Δελφών και στο Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη!

Με τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις αλλά και το Δημόσιο  (μαζί με τις κρατικές εταιρείες ενίοτε
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) να πληρώνουν συμμετοχή, διαμονή και …φαγοπότι , οι διανοούμενες
στελεχάρες της χώρας αφού πρώτα διατυπώσουν στο ακροατήριο και τις ανοιχτές συζητήσεις τις
αμπελοφιλοσοφίες τους, τρώνε, πίνουν, ψωνίζουν, ενώ ορισμένοι ασχολούνται και με τις …φιλενάδες που
βρίσκονται στα ίδια (αν είναι επίσημες γραμματείς) ή και διπλανά ξενοδοχεία!

Δυστυχώς το Forum των Δελφών, του γνωστού δημοσιοσχετίστα Τσομώκου (νταραβεριτζή εταιρειών
και άλλων συστημάτων και συνεταίρου γλοιώδους τσάτσου του ΣΥΡΙΖΑ  που στις μέρες μας γλύφει τη
Μαρέβα νυχθημερόν) που είχε σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και
επαφές με χώρες την Βαλκανίων, πχ Σερβία, ενώ ξεκίνησε ως ένα συνέδριο ελπιδοφόρο, εντούτοις
κατάντησε «κακέκτυπο» της ΔΕΘ, όπου μαζεύεται κάθε καρυδιάς καρύδι!

Μέχρι και πρώην τραπεζικά στελέχη που κατέστρεψαν τις τράπεζες και έριξαν την Ελλάδα στα μνημόνια
συναθροίζονται, σε μια λογική ενός νόμιμου τριημέρου ξάπλας και διακοπών, με όλα πληρωμένα και
απώτερο σκοπό τα παιδάκια στις ταβέρνες στο Λιβάδι  και τα ποτά στα μπαρ της Αράχωβας!

Αλλά ο μήνας αναψυχής για τραπεζικά, επιχειρηματικά, κρατικά και κυβερνητικά στελέχη δεν
εξαντλείται στην «Παναγιώτα» της Αράχωβας, αλλά επεκτείνεται μέχρι την Νέα Υόρκη, όπου με
αφορμή το Συνέδριο της Capital Link, του καλού μου φίλου Νίκου Μπορνόζη ο οποίος ομολογώ ότι
κάνει άριστα τη δουλειά του , βρήκαν ευκαιρία για ψώνια στην 5η Λεωφόρο και πανάκριβα δείπνα στα
top εστιατόρια του Μανχάταν και του Σόχο, για τους πιο …μοδάτους!

Και όπως με πληροφορούν αυτόπτες μάρτυρες από την Νέα Υόρκη , οι βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου, από
την 59η οδό όπου βρίσκεται το Plazza μέχρι και την 47η οδό, στο ύψος της οποίας βρίσκεται το Waldorf
Astoria, (από εκεί και πέρα προς την Times square είναι για τους μπας κλας) στην κυριολεξία
αναστέναξαν από «φαντασμένους» δήθεν τεχνοκράτες, που παριστάνουν τους …καμπόσους και
εμφανίζονται ως …σπουδαίοι, με τα λεφτά των τραπεζών, των υπουργείων και των εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο κρατικών εταιρειών!

Πως το’ λέγε ο Καραγκιόζης; «Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε»…
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Νέα έξοδος στις αγορές μετά το Πάσχα με πενταετές ομόλογο

Μέσα σε αυτό το δυσμενές διεθνές τοπίο, εξετάζεται η
δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής προσπάθειας μετά το Πάσχα
με τίτλο μικρής διάρκειας πέντε ετών που θα επιτρέψει την
άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ
Με νέα έξοδο στις αγορές θα προσπαθήσει το οικονομικό επιτελείο να διατηρήσει το θετικό προφίλ της
ελληνικής οικονομίας και να καλύψει τις όποιες ανάγκες προκύψουν, λόγω και της πίεσης από τις
αυξημένες δαπάνες από την ενεργειακή κρίση.

 

Έτσι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του powergame.gr,  γίνονται ασκήσεις επί χάρτου για νέα
έξοδο στις αγορές με 5ετές ομόλογο, αφού πρέπει να ληφθούν και αντιπληθωριστικά μέτρα, αλλά και να
αποτραπούν νέες διαρροές στα ταμειακά διαθέσιμα βρίσκονται στα 38 δισ. ευρώ.

Βέβαια, αν και στο διεθνές περιβάλλον επικρατεί αβεβαιότητα με τα επιτόκια να ακολουθούν ανοδική
πορεία, τα αρμόδια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει ενεργή η επαφή με τις διεθνείς αγορές,
κάνοντας λόγο για εγρήγορση και ετοιμότητα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση στο μέτωπο
των επιτοκίων ενδέχεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες ωθώντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα το
κόστος δανεισμού.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές διεθνές τοπίο, εξετάζεται η δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής
προσπάθειας μετά το Πάσχα με τίτλο μικρής διάρκειας πέντε ετών που θα επιτρέψει την
άντληση ενός ποσού κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ. Υπήρξε προεργασία για την έκδοση στο πλαίσιο του
συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο
επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους επενδυτικών
κεφαλαίων και πιστοληπτικών οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση.

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει και η περίπτωση του 10ετούς, αλλά με δεδομένο ότι η απόδοση του ομολόγου
βρίσκεται κοντά στο 3% το γεγονός αυτό καθιστά αμφίβολη τη χρηματοδότηση του Δημοσίου με ένα
επιτόκιο καλύτερο από αυτό. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν πλέον συμβιβαστεί με την αύξηση στο
κόστος δανεισμού, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ανεξάρτητα με τη διάρκεια το τελικό επιτόκιο θα
είναι μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία αρκετά τσιμπημένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Άλλωστε, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, υπήρχαν σκέψεις το προηγούμενο διάστημα, που εκφράστηκαν
δημόσια από τους αρμόδιους υπουργούς, να παγώσει ο φετινός δανεισμός και όλα τα αντισταθμιστικά
μέτρα για την ακρίβεια να καλυφθούν από το «μαξιλάρι» των διαθεσίμων που λειτουργεί ως ασφάλιστρο
κινδύνου για τους ξένους επενδυτές. Ωστόσο, με αυτή τη δημοσιονομική διαχείριση επιβαρύνεται το
πρωτογενές έλλειμμα και χάνεται η σχέση της Ελλάδας με τις αγορές, που ξεκίνησε να χτίζεται μετά τα
μνημόνια, ενώ υπάρχει και ο στόχος για επενδυτική βαθμίδα κάποια στιγμή μέσα στο 2023.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση μετά την
αξιολόγηση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor’s τη Μεγάλη
Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι η πρώτη έκδοση για το 2022 είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο με την
έκδοση 10ετους ομολόγου. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ακριβότερο σε
σχέση με ένα έτος νωρίτερα. Η επόμενη απόπειρα έκδοσης ομολόγου προγραμματιζόταν για τον Μάρτιο
με το οικονομικό επιτελείο να φρενάρει τη διαδικασία, καθώς τα επιτόκια είχαν αρχίσει να παίρνουν την
ανηφόρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος οι δανειακές ανάγκες της χώρας ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το υπουργείο
Οικονομικών πρέπει να καλύψει 8 δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να
χρηματοδοτήσει το έλλειμμα των 2,7 δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρεώσεις του
κράτους.

https://timeline.gr/oikonomia/nea-exodos-stis-agores-meta-to-pascha-me-pentaetes-omologo/
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Νέα έξοδος στις αγορές μετά το Πάσχα με πενταετές ομόλογο
Με νέα έξοδο στις αγορές θα προσπαθήσει το οικονομικό επιτελείο να διατηρήσει το θετικό προφίλ της
ελληνικής οικονομίας και να καλύψει τις όποιες ανάγκες προκύψουν, λόγω και της πίεσης από τις
αυξημένες δαπάνες από την ενεργειακή κρίση.

Έτσι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του powergame.gr, γίνονται ασκήσεις επί χάρτου για νέα έξοδο
στις αγορές με 5ετές ομόλογο, αφού πρέπει να ληφθούν και αντιπληθωριστικά μέτρα, αλλά και να
αποτραπούν νέες διαρροές στα ταμειακά διαθέσιμα βρίσκονται στα 38 δισ. ευρώ.

Βέβαια, αν και στο διεθνές περιβάλλον επικρατεί αβεβαιότητα με τα επιτόκια να ακολουθούν ανοδική
πορεία, τα αρμόδια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει ενεργή η επαφή με τις διεθνείς αγορές,
κάνοντας λόγο για εγρήγορση και ετοιμότητα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση στο μέτωπο
των επιτοκίων ενδέχεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες ωθώντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα το
κόστος δανεισμού.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές διεθνές τοπίο, εξετάζεται η δυνατότητα μίας νέας εκδοτικής προσπάθειας
μετά το Πάσχα με τίτλο μικρής διάρκειας πέντε ετών που θα επιτρέψει την άντληση ενός ποσού κοντά
στα 2-2,5 δισ. ευρώ. Υπήρξε προεργασία για την έκδοση στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, όπου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης
Τσάκωνας πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών
οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση.

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει και η περίπτωση του 10ετούς, αλλά με δεδομένο ότι η απόδοση του ομολόγου
βρίσκεται κοντά στο 3% το γεγονός αυτό καθιστά αμφίβολη τη χρηματοδότηση του Δημοσίου με ένα
επιτόκιο καλύτερο από αυτό. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν πλέον συμβιβαστεί με την αύξηση στο
κόστος δανεισμού, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ανεξάρτητα με τη διάρκεια το τελικό επιτόκιο θα
είναι μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία αρκετά τσιμπημένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Άλλωστε, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, υπήρχαν σκέψεις το προηγούμενο διάστημα, που εκφράστηκαν
δημόσια από τους αρμόδιους υπουργούς, να παγώσει ο φετινός δανεισμός και όλα τα αντισταθμιστικά
μέτρα για την ακρίβεια να καλυφθούν από το «μαξιλάρι» των διαθεσίμων που λειτουργεί ως ασφάλιστρο
κινδύνου για τους ξένους επενδυτές. Ωστόσο, με αυτή τη δημοσιονομική διαχείριση επιβαρύνεται το
πρωτογενές έλλειμμα και χάνεται η σχέση της Ελλάδας με τις αγορές, που ξεκίνησε να χτίζεται μετά τα
μνημόνια, ενώ υπάρχει και ο στόχος για επενδυτική βαθμίδα κάποια στιγμή μέσα στο 2023.

https://www.powergame.gr/agores/agora-omologon/234292/nea-exodos-stis-agores-meta-to-pascha-me-pentaetes-omologo/
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Αποφάσεις για τη νέα έξοδο στην αγορά μετά τις ανακοινώσεις της S&P
Τη Μ. Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η νέα αξιολόγηση της Ελλάδας και αμέσως μετά θα ληφθούν
αποφάσεις για έξοδο με νέα έκδοση πενταετούς ή επταετούς ομολόγου. Επαφές Σταϊκούρα και Τσάκωνα
στη Νέα Υόρκη.

Με το βλέμμα στραμμένο σε νέα έξοδο στις αγορές βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
υπό την πίεση και των αυξημένων δαπανών χρηματοδότησης των πρόσθετων παρεμβάσεων στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την πληθωριστική καταιγίδα που μειώνουν τη στάθμη της δεξαμενής
των ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου.

Αν και στο διεθνές περιβάλλον επικρατεί αβεβαιότητα με τα επιτόκια να ακολουθούν ανοδική
πορεία, τα αρμόδια στελέχη θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει ενεργή η επαφή με τις διεθνείς αγορές,
κάνοντας λόγο για εγρήγορση και ετοιμότητα καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση στο μέτωπο
των επιτοκίων ενδέχεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, ωθώντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα το
κόστος δανεισμού.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες μέρες  και σε κάθε περίπτωση μετά την
αξιολόγηση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor's τη Μεγάλη
Παρασκευή, με το βασικό σενάριο να προβλέπει την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές ύψους 2
δις. ευρώ με πενταετές ή επταετές ομόλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας
συναντήθηκαν  με εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών οίκων, ενόψει μιας νέας
ελληνικής έκδοσης. Βασικός στόχος είναι η πραγματοποίηση κινήσεων οι οποίες θα πείσουν τους οίκους
αξιολόγησης να ανεβάσουν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα.

Στο υπουργείο Οικονομικών τονίζουν ότι στα θετικά της χώρας είναι τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα,
περί τα 38 δισ. ευρώ, που λειτουργούν ως εξασφάλιση για τους ξένους επενδυτές, οι ισχυρές
αναπτυξιακές προοπτικές λόγω της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης και η τροχιά αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τον περασμένο Μάρτιο το
ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα ΒΒ (υψηλό) από ΒΒ  και άλλαξε την προοπτική του σε σταθερή από
θετική. Η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη του οίκου ότι η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει πρόοδο στις
οικονομικές μεταρρυθμίσεις και παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη δημοσιονομική προσαρμογή.

«Υπάρχουν πολλές παράμετροι και άγνωστοι Χ που θα κρίνουν αν και πότε θα βγούμε εκ νέου στις
αγορές», έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητική πηγή, σημειώνοντας ότι η εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη
και το εγχείρημα απαιτεί προσεκτικά βήματα. Σκεπτικισμό και διστακτικότητα δημιουργεί και το γεγονός
ότι η απόδοση του 10ετούς βρίσκεται κοντά στο 3% πράγμα που καθιστά αδύνατη τη χρηματοδότηση του
Δημοσίου με τα χαμηλά επιτόκια των προηγούμενων εκδόσεων. Η πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2022
είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο με την έκδοση 10ετους ομολόγου, όπου άντλησε 3 δισ. ευρώ με
επιτόκιο 1,83%.

Μέχρι στιγμής πάντως η αύξηση του κόστους δανεισμού έχει βάλει στον πάγο τον αρχικό σχεδιασμό
για το χρονοδιάγραμμα, το ύψος και τη διάρκεια των νέων εκδόσεων ομολόγων με το υπουργείο
Οικονομικών προς το παρόν τουλάχιστον να καλύπτει τις αυξημένες δαπάνες για την αναχαίτιση της
ενεργειακής κρίσης από το «μαξιλάρι» των ταμειακών διαθεσίμων.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν στο τέλος του χρόνου και αναθεωρούνται τώρα, οι
δανειακές ανάγκες ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να καλύψει 8
δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα των 2,7
δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρεώσεις του κράτους.

https://www.businessdaily.gr/oikonomia/62059_apofaseis-gia-ti-nea-exodo-stin-agora-meta-tis-anakoinoseis-tis-sp
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο ετήσιο
Capital Link invest in Greece forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece": Συνάντηση Κορυφής
για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέμα "A New Era - A New Direction for Greece", πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum "A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων...

https://www.palo.gr/financial/23o-etisio-synedrio-tis-capital-link-invest-in-greece-synantisi-koryfis-gia-tin-elliniki-oikonomia-kai-tis-ependyseis/29122893/
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο
ετήσιο Capital Link invest in Greece forum

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

https://parataxi.gr/2022/04/17/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9/
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FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.
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“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association
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MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο
ετήσιο Capital Link invest in Greece forum

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.
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FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.

https://dimarxe.gr/2022/04/17/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9/


https://dimarxe.gr/

 Publication date: 17/04/2022 17:15

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association
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MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News
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23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»: Συνάντηση
Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική
παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με
την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με
την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της κυβέρνησης προς τους
επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
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προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
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στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
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Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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23ο Capital Link invest in Greece forum - Συνάντηση κορυφής για την
οικονομία και τις επενδύσεις (βιντεο)

Tο Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική
παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς,
με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και
με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής
κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και
εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν
ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι
το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες,
φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη
συμμετοχή 64 Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική
κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών
χρηματοδοτών και επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία,
καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα
τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την
ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην
Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

 

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
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καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που
εκπονήθηκε στην σύγχρονη ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου,
μετατρέποντας το σε ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται
από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει
τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις
Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα,
Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό

https://www.pentapostagma.gr/oikonomia/7083793_23o-capital-link-invest-greece-forum-synantisi-koryfis-gia-tin-oikonomia-kai-tis


https://www.pentapostagma.gr/

 Publication date: 17/04/2022 16:59

 Alexa ranking (Greece): 87

 link

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση,
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ.
Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ.
Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF). 

Ομογενειακά και International Media
Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης
Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου  τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office
of Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of
State.

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης»
Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
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DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας
χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022,
του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων
εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο
ετήσιο Caital Link invest in Greece forum

Tο Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηματικού κόσμου
Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις
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Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).

Ομογενειακά και International Media
Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης
Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»
Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
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Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News

https://timeline.gr/oikonomia/synantisi-koryfis-gia-tin-elliniki-oikonomia-kai-tis-ependyseis-sto-23o-etisio-caital-link-invest-in-greece-forum/


https://www.ot.gr/

 Publication date: 17/04/2022 16:47

 Alexa ranking (Greece): 332

 link

23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»: Συνάντηση
Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Tο συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηματικού κόσμου
Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική
παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με
την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με
την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της κυβέρνησης προς τους
επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
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δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.
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Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
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Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News

Ακολουθήστε τον
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“23o Capital Link Invest In Greece Forum”: Το πανόραμα του Συνεδρίου
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“23o Capital Link Invest In Greece Forum”: Το πανόραμα του Συνεδρίου (εικόνες)

Στην “συνάντηση κορυφής” για την ελληνική Οικονομία και τις επενδύσεις, συμμετείχαν κορυφαίοι
Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές, μεγάλες Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Οργανισμοί, καθώς και ανώτερα
κυβερνητικά στελέχη.

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece” , πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022,
με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και
Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.
καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής
κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού
κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων
μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών. 

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω webcast με θέμα “A New
Era – A New Direction For Greece”.  O κ. Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της
Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές, μέσω βίντεο:

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι,  

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ. Μετά από σχεδόν
τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των
πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα
ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.  Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021
ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το
τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες,
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φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα. Τα καλά νέα
είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν
πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να
επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο. Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς,
από τον τουρισμό μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία
ημιαγωγών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην
προσπάθειά τους να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Και η χώρα μας μετατρέπεται σε
σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία και να
χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Κυρίες και κύριοι,

Tο 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.
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Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος. Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για
μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.  Η
χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.  Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο
τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο
κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα - ανεξάρτητα από το πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό
ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια. Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και σας είμαι ιδιαίτερα
ευγνώμων. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία”.
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Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, ανέπτυξε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, κάνοντας κεντρική ομιλία με θέμα :
«ACCELERATING GROWTH - GOVERNMENT ECONOMIC POLICY & OBJECTIVES».

Ο Υπουργός συμμετείχε στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια του οποίου έκαναν ομιλίες : o κ.
Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο κ. Jay Collins, Managing Director,
Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO -
TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek & Global Shipping”, ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla.
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Ακόμη, συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με ξένους θεσμικούς εΕπενδυτές , πλαισιωμένος από τον
κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).  Όπως
κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από one-to-one
meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την
Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής
κυβέρνησης.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε κεντρική ομιλία κατά τη διάρκεια
του επίσημου μεσημεριανού γεύματος του Συνεδρίου και παράλληλα προλόγισε τον Chairman & Chief
Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert Bourla, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα για επενδύσεις
στην Ελλάδα.
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Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με Ξενους
θεσμικούς Επενδυτές, πλαισιωμένος από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και
εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF). 

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum  “A New Era - A New Direction
for Greece", το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για
ακόμη μια χρονιά, ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at
the New York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης».

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.
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O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες,  αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της  Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα.
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Στη συνέχεια,  ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τους κ.
Γεωργιάδη, Παπαθανάση και Τσακλόγλου, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της
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Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE  κ.  Τed PETRONE, Vice Chairman,
NAVIOS GROUP  –  κ.  Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the
Board, SAFE  BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα,
Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
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Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς 
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

Επίσημο δείπνο – Τελετή βράβευσης
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Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, το 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New
Direction for Greece", έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο
κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του Alex Fotakidis, του εταίρου που
ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας,
αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική
συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company,
το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014
στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of
WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ.
Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President &
Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η Maria Olson, Office Director for Southern European Affairs - U.S.
DEPARTMENT OF STATE, ενώ στην εκδήλωση  συμμετείχε ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George
J. Tsunis καθώς και η Πρέσβειρα της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Μαρία Θεοφίλη.
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Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, καλύφθηκαν μείζονα ζητήματα και τομείς της οικονομίας, με την
συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών, σε πάνελ, μεταξύ των οποίων ήταν τα ακόλουθα:

GREEK ECONOMY ROUNDTABLE – IMPLICATIONS FROM THE UKRAINE CRISIS – REFORMS
ENHANCING THE BUSINESS & INVESTMENT LANDSCAPE

Συντονιστής: κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS

Ομιλητές:

“Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”: κ. George Pitsilis - Governor –
Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic
“Labor & Pension Reform”: H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs –
Hellenic Republic
Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist, Deputy General Manager – EUROBANK
κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International

GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS

Συντονιστής: κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank 

Ομιλητές:

κα. Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG – BNP Paribas
κ. Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi
κ. Dimitris Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs
κα. Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece
κ. Morven Jones, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC
κ. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency
κ. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER
CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

GREEK BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ:

 κ. Christos Megalou, Chief Executive Officer – Piraeus Bank

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

Συντονιστής: κ. Georgios Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and
Southeastern Europe & Central Asia – EY
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Ομιλητές:

κ. Lazaros Papagaryfallou, General Manager/CFO – Alpha Bank
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays
κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank
κ. Christos Christodoulou, Group CFO – National Bank of Greece
κ. Jose Manuel Gasalla Benitez, Partner | Private Capital – Oliver Wyman
κ. Theodore Gnardellis, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank

LARGE PROJECTS TRANSFORMING GREECE – Business & Investment Opportunities

Συντονιστής: κ. Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law

Ομιλητές:

H.E. Nikos Papathanasis, Alternate Minister of Development & Investments – Private Investments &
PPPs – Hellenic Republic
κα. Ravina Advani, Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas
κα. Penelope Lazaridou, General Financial Manager – Executive Board Member - GEK TERNA
κ. Christos Balaskas, Vice President & General Manager - Greece – Eldorado Gold Corporation
κ. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of Assets
and Participations SA

THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE

Συντονιστής: κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm

Ομιλητές:

κ. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA
κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi
κ. Harry Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP)
κ. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A.
κ. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp
κ. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM OPPORTUNITIES

Συντονιστής: κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS

Ομιλητές:

κ. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece
κ. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO
κ. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη
συμμετοχή 64 Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική
κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών
χρηματοδοτών και επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο
αντίκτυπος της πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι
προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία
επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια
αβεβαιότητα. 

“A New Era – A New Direction For Greece”:  Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
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ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31
δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα
οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027,
μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων
επενδύσεων.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (μέσω webcast)
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις &
ΣΔΙΤ
Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
Η κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and
Eurasian Affairs – U.S. Department of State
Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα - μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος
O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank
Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER
Ο κ.  Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock Exchange
Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου ήταν ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ειδήσεις σήμερα: 
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο
ετήσιο Capital Link invest in Greece forum

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.
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FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.
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“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association
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MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο
ετήσιο Capital Link invest in Greece forum

Tο Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηματικού κόσμου

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. 

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
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η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
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υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State. 

Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.
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Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News

Γράψτε το σχόλιό σας
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Στο ραντάρ των ξένων επενδυτών και πάλι τα ελληνικά assets
capital.gr

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει επιστρέψει στις θετικές αποδόσεις από τις αρχές του έτους τη στιγμή
που οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες −πλην ελαχίστων εξαιρέσεων− βρίσκονται ακόμη στα αρνητικά, ο
τραπεζικός κλάδος έχει υπεραποδώσει σημαντικά και άνω του 6% έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού τις
τελευταίες επτά εβδομάδες, η συναλλακτική δραστηριότητα έχει επανέλθει σε υψηλά επίπεδα, με τον
πήχη της αγοράς να μπαίνει όλο και υψηλότερα και το στοίχημα των 1.000 μονάδων για τον Γενικό
Δείκτη να αρχίζει και πάλι να μπαίνει στο τραπέζι. Παράλληλα, τα ελληνικά ομόλογα αναμένεται να
πρωταγωνιστήσουν στους επόμενους 18 μήνες, καθώς, παρά τους τριγμούς που έχει φέρει ο πόλεμος και
η αλλαγή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο σύνολο της αγοράς ομολόγων της
Ευρωζώνης, οι ελληνικοί τίτλοι είναι οι μόνοι που έχουν το πλεονέκτημα της αλλαγής κατηγορίας, δηλαδή
της επίτευξης της επενδυτικής βαθμίδας, κάτι που θα "κυνηγήσουν" οι επενδυτές.

© Παρέχεται από: capital.gr κουρτ1

Μπορεί το γεωπολιτικό σοκ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και οι επιπτώσεις που έχει αυτό
στον πληθωρισμό, να έφερε τα πάνω κάτω σε αυτό που προοριζόταν ως το έτος όπου η Ελλάδα θα
ξεχώριζε σε επίπεδο Ευρωζώνης για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο, όπως παραδέχονται οι
αναλυτές, η ανάπτυξη στη χώρα μας θα είναι μεν χαμηλότερη, αλλά θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα άνω
του 3%-3,5%, υπεραποδίδοντας σε σχέση με άλλες χώρες. Η Ελλάδα κάνει επίσης σημαντικά βήματα
διαχείρισης του χρέους της, αποπληρώνοντας νωρίτερα και πλήρως το ΔΝΤ, το καλοκαίρι θα βγει από το
καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, ενώ θα είναι επίσης η μεγάλη νικήτρια του Ταμείου Ανάκαμψης,
ειδικά στο β’ εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να απολαμβάνουν ισχυρές
προοπτικές, με τους αναλυτές να τονίζουν πως το επενδυτικό τους story παραμένει άθικτο, αποτελώντας
έτσι ισχυρό στήριγμα για το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Επιπλέον, οι οίκοι αξιολόγησης S&P και Moody’s
έδωσαν πρόσφατα δυναμική ψήφο εμπιστοσύνης στον κλάδο, με τη Moody’s να προχωρά σε αναβάθμιση
των ελληνικών τραπεζών, εκτιμώντας πως είναι σε καλή θέση να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε
προκλήσεις στην οικονομία λόγω των πληθωριστικών.

Τα παραπάνω δείχνουν πως τα ελληνικά assets έχουν αρχίσει και προσελκύουν και πάλι το ενδιαφέρον
των ξένων χαρτοφυλακίων, κάτι που φαίνεται και στην πορεία του Γενικού Δείκτη του Χ.Α το τελευταίο
διάστημα, ο οποίος έχει αυτονομηθεί αρκετές φορές σε σχέση με την Ευρώπη, όπου το κλίμα παρέμενε
επιφυλακτικό, και αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αέρας αυτός των μετοχών να "μεταδοθεί" και
στα ελληνικά ομόλογα "μόλις κάτσει η σκόνη της αβεβαιότητας". Σύμφωνα και με τον Δημήτρη Κοφίτσα,
Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing - Goldman Sachs, οι ελληνικές μετοχές σε
συγκεκριμένους κλάδους προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό "υπεραξίας" και "υψηλής ανάπτυξης",
δηλαδή ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά ταυτόχρονα υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχες
ευρωπαϊκές".

Όπως σημείωσε και σε παρέμβασή του στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York
Forum, ο κ. Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη
την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του
πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το
μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου,
η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της Ε.Ε. και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.
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Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζεται αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία, όπως τόνισε. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης,
το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και
τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό
του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με
κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
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διευκολυντική νομισματική πολιτική −ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ−, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Παρά τους τριγμούς που έχουν προκαλέσει οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πιο επιθετική στάση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ωθώντας τις αποδόσεις όλων των ομολόγων σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε
υψηλά τριετίας ή και τετραετίας για κάποιες χώρες, τα ελληνικά ομόλογα παραμένουν στο ραντάρ των
επενδυτών και των αναλυτών, καθώς το στοίχημα της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται
απόλυτα εφικτό έως το 2023 και αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ένα "κυνήγι ευκαιρίας" τα funds.

Όπως σημείωσε και η DZ Bank σε νέα έκθεσή της, ο στόχος που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για την
επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας έως το 2023 είναι απόλυτα ρεαλιστικός, ενώ εκτιμά ότι, μετά την
DBRS, και ο οίκος αξιολόγησης S&P θα αναβαθμίσει την Ελλάδα ένα σκαλοπάτι κάτω από αυτό το
ορόσημο, στις 22 Απριλίου. Όπως επισημαίνει, η χώρα έχει ήδη κάνει πολλά βήματα για την επιστροφή
αυτή στην κανονικότητα. Παρά το τρέχον σκηνικό αβεβαιότητας, με την εκτόξευση του πληθωρισμού και
τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα νέο ορόσημο στη δημοσιονομική της εξυγίανση,
αποπληρώνοντας πλήρως το χρέος της προς το ΔΝΤ νωρίτερα, ενώ αρχίζει ήδη να αποπληρώνει τα
διμερή δάνεια του πρώτου Μνημονίου και το καλοκαίρι θα βγει από το καθεστώς της ενισχυμένης
εποπτείας. Τα ελληνικά ομόλογα έχουν, επομένως, "λόγο" για σημαντική συρρίκνωση του spread τους, που
άλλοι εκδότες δεν έχουν, κατά την DZ Bank, η οποία εκτιμά ότι οι ελληνικοί τίτλοι αναμένεται να
υπεραποδώσουν των ιταλικών στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Και η J.P. Morgan, αν και παραμένει επιφυλακτική το τρέχον διάστημα λόγω της αβεβαιότητας και της
μεταβλητότητας που έχει δημιουργήσει στο μακροοικονομικό τοπίο ο πόλεμος, εμφανίζεται θετική για τα
ελληνικά ομόλογα μεσοπρόθεσμα. Πιστεύει ότι η αγορά τιμολογεί με υπερβολικό discount τον αντίκτυπο
του τέλους των αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ, υπό το πρόγραμμα PEPP, τη στιγμή που η ελληνική αγορά
ομολόγων παρουσιάζει σχετικά ισχυρή δραστηριότητα, ενώ το πολιτικό και το χρηματοδοτικό τοπίο της
Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιφέρειας είναι επίσης ισχυρό. Σε ό,τι αφορά το spread έναντι
της Γερμανίας, εκτιμά ότι θα κινηθεί χαμηλότερα το επόμενο διάστημα, και από τις 210 μ.β σήμερα, τον
Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο θα κινηθεί στις 170 μ.β., ενώ θα διαμορφωθεί στις 180 μ.β. από τον Δεκέμβριο
του 2022 έως και τον Μάρτιο του 2023.

Σε ό,τι αφορά τη δανειακή στρατηγική της Ελλάδας, αυτή θα είναι ευέλικτη στο επόμενο διάστημα λόγω
και του αβέβαιου σκηνικού, με την έξοδο στις αγορές που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο να
αποδεικνύεται εξαιρετικά "σοφή". Όπως τόνισε και ο Δημήτρης Τσάκωνας, γενικός διευθυντής του
ΟΔΔΗΧ, μιλώντας σε σχετικό πάνελ στο πλαίσιο του Capital Link Forum στις αρχές της περασμένης
εβδομάδας, "δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της
ευνοϊκής δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του
Ελληνικού Δημοσίου, η δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις
πτυχές της, τόσο από την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και ως προς τον όγκο των
εκδόσεων, τις διάρκειες κ.λπ.".

Άλλωστε, με πάνω από 35 δισ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, και με τα έσοδα-δαπάνες να κινούνται σε
καλυτέρα επίπεδα από τις αρχές του έτους σε σχέση με ότι είχε προβλεφθεί, η Ελλάδα δεν έχει κανέναν
λόγο να βγει στις αγορές σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και αναταραχής που έχει
προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με την έξοδο του Ιανουαρίου και την έκδοση του
10ετούς, το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εξασφαλίσει το 25% του ετήσιου (ανωτέρου) στόχου των 12 δισ.
ευρώ και, αν και μια νέα έξοδος εντός του α’ τριμήνου ήταν στο πρόγραμμα αρχικά, αυτό που πρέπει να
κάνει η Ελλάδα –και έχει και το περιθώριο να κάνει– είναι να τηρήσει στάση αναμονής μέχρι να ηρεμήσει
η κατάσταση. Δεδομένου ότι το spread στο 10ετές έχει αυξηθεί έντονα και κινείται σταθερά πάνω από
τις 200 μ.β., δεν θα είχε νόημα, όπως υποστηρίζουν τραπεζικές πηγές, εάν διατηρηθεί εκεί, να δοκιμαστεί
μια έκδοση μεγάλη διάρκειας, και έτσι το πιθανότερο είναι ο ΟΔΔΗΧ να κινηθεί με μια πιο κοντινή
διάρκεια. Αξίζει να σημειώσουμε πως, πάντως, η Citigroup εκτιμά πως η Ελλάδα θα βγει τον Μάρτιο στις
αγορές με το άνοιγμα του 30ετούς ομολόγου του 2021, ενώ η J.P. Morgan εκτιμά πως θα κινηθεί προς ένα
5ετές ή 7ετές ομόλογο.
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Ο κ. Τσάκωνας σημείωσε, πάντως, πως η έκδοση του πρώτου ελληνικού πράσινου ομολόγου παραμένει στο
τραπέζι. Όπως είπε, εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης πράσινων ή βιώσιμων ομολόγων, με μια πρώτη
έκδοση που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου το
2022. "Εστιάζουμε σε "πράσινα” έργα εκδίδοντας "πράσινα" ομόλογα χωρίς να απορρίπτουμε τη
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της "πράσινης” στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να
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ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν
γένει", όπως σημείωσε. Ένας από τους κύριους στόχους για την έκδοση "πράσινων" ομολόγων είναι η
επέκταση της βάσης των επενδυτών χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία τους στη βελτίωση της εικόνας
του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η δυνατότητα μείωσης του νέου κόστους δανεισμού. Η ενσωμάτωση
του "πράσινου" στοιχείου, όπως τόνισε, δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της δανειακής στρατηγικής του
Ελληνικού Δημοσίου, αλλά, αντιθέτως, θα είναι συμπληρωματική σε αυτήν.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ τόνισε πως στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών
βιωσιμότητας χρέους, τόσο του ποσοστού των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως προς το
ΑΕΠ όσο και του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού πράξεων
δανεισμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διατηρώντας τα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του FX και
τον κίνδυνο επιτοκίου του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους, παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες στους
επενδυτές σχετικά με τις επενδύσεις τους σε ελληνικά ομόλογα.

Ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί το μεγάλο όπλο της ελληνικής οικονομίας και το σήμα... κατατεθέν
της Ελλάδας για τους επενδυτές – ο βασικός λόγος πίσω από την τεράστια, σε σχέση με άλλες αγορές,
βουτιά που είχε σημειώσει ο Χ.Α κατά το ξέσπασμα της πανδημίας ήταν ότι οι ξένοι έβλεπαν κατάρρευση
του τουρισμού. Οι αναλυτές τονίζουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αναμένεται να επηρεάσει
σημαντικά τον ελληνικό κλάδο φέτος και αναμένουν ότι θα αποτελέσει το κλειδί για την υψηλή –αν και
χαμηλότερη από ότι αναμενόταν πριν το γεωπολιτικό σοκ– ανάπτυξη της Ελλάδας φέτος. Η Ρωσία
αντιπροσώπευε μόνο περίπου το 2% τόσο των αφίξεων τουριστών όσο και των ταξιδιωτικών εισπράξεων
πριν από την πανδημία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Moody’s Analytics, εάν οι αφίξεις τουριστών από
τη Ρωσία είναι μηδενικές φέτος, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ λιγότερα έσοδα το 2022. 

Όπως σημείωσε ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA Ventures, σε πάνελ
του Capital Link Forum σχετικά με την προοπτική των διεθνών επενδυτών όσον αφορά την Ελλάδα, η
Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πολλαπλές δυσκολίες από την αρχή της
θητείας τους, παρουσιάζοντας έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, της
ελληνοτουρκικής κρίσης, καθώς και της τρέχουσας παγκόσμιας πληθωριστικής πίεσης και του πολέμου
στην Ουκρανία. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι η πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα αύξηση-
ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, οι
κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα ακίνητα. Παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη στον τομέα
των ταξιδιών, όπως τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος, αυτό που οι αγορές αποκαλούν το μεγάλο "travel
recovery play", και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τάσης, αναμένοντας έτος-ρεκόρ το
2022. 

"Από την οπτική γωνία της AXIA, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πληθώρα επενδυτών με διαφορετικά
προφίλ να επενδύουν στην Ελλάδα, καθώς έχουμε επενδυτές που επιδιώκουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα
των επενδύσεών τους στη χώρα, εταιρείες private equity, funds υποδομών, κρατικά επενδυτικά ταμεία και
family offices", σημείωσε ο κ. Αθανασόπουλος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία
μπορεί να προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα να προσελκύσει κεφάλαια που εξέρχονται από αυτές τις
αγορές. Αν και το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων παγκοσμίως λόγω του πληθωρισμού και των
υψηλότερων τιμών της ενέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και
υψηλότερο προφίλ ανάπτυξης, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε και ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner & Head of CVC Greece - CVC Capital Partners, αν και
είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η πλήρης επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στο σύνολό
της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ελλάδα, διαρθρωτικά, βρίσκεται σε ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και
βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον κίνδυνο σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από τη σύσφιξη
των αποδόσεων του Δημοσίου, τις αναβαθμίσεις αξιολογήσεων (πρόσφατο DBRS) και την υγιή ζήτηση της
αγοράς για εκδόσεις χρέους και μετοχών (ενώ οι αγορές ήταν ακόμη ανοιχτές πριν από την κρίση της
Ουκρανίας). Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν τώρα τα θεμέλια –από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως
το τοπικό επίπεδο SME– για να υποστηρίξουν αυτό το ταξίδι.

Διαβάστε ακόμα:
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο
ετήσιο Capital Link invest in Greece forum

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.
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“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.
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Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.
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Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
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Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News

Περισσότερα Εδω

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στο 23ο
ετήσιο Capital Link invest in Greece forum

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
Επενδυτές μέσω βίντεο τονίζοντας πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο
δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και
η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα
προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος
στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη
παγκόσμια αβεβαιότητα.
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“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης
σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.

https://www.radiovera.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9/


https://www.radiovera.gr/

 Publication date: 17/04/2022 16:33

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER, Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο
κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
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Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “oneto-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και Τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ
(HRAF).
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Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal,
Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Τελετή βράβευσης

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria Olson, Office Director-Office of
Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State.
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Παράλληλα συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ.
Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.
Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P. Dinner Sponsor: EY
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association
– HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) •
Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers
Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic InterParliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens – Macedonian
News Agency • World Energy News

Περισσότερα Εδω
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"23o Capital Link Invest In Greece Forum": Το πανόραμα του Συνεδρίου
(εικόνες)

Στην "συνάντηση κορυφής" για την ελληνική Οικονομία και τις επενδύσεις, συμμετείχαν κορυφαίοι
Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές, μεγάλες Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Οργανισμοί, καθώς και ανώτερα
κυβερνητικά στελέχη. Με κεντρικό θέμα "A New Era - A New Direction for Greece" , πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, με
φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και
Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.
καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής
κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που
εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες...
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Στο ραντάρ των ξένων επενδυτών και πάλι τα ελληνικά assets
Της Ελευθερίας Κούρταλη

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει επιστρέψει στις θετικές αποδόσεις από τις αρχές του έτους τη στιγμή
που οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες −πλην ελαχίστων εξαιρέσεων− βρίσκονται ακόμη στα αρνητικά, ο
τραπεζικός κλάδος έχει υπεραποδώσει σημαντικά και άνω του 6% έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού τις
τελευταίες επτά εβδομάδες, η συναλλακτική δραστηριότητα έχει επανέλθει σε υψηλά επίπεδα, με τον
πήχη της αγοράς να μπαίνει όλο και υψηλότερα και το στοίχημα των 1.000 μονάδων για τον Γενικό
Δείκτη να αρχίζει και πάλι να μπαίνει στο τραπέζι. Παράλληλα, τα ελληνικά ομόλογα αναμένεται να
πρωταγωνιστήσουν στους επόμενους 18 μήνες, καθώς, παρά τους τριγμούς που έχει φέρει ο πόλεμος και
η αλλαγή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο σύνολο της αγοράς ομολόγων της
Ευρωζώνης, οι ελληνικοί τίτλοι είναι οι μόνοι που έχουν το πλεονέκτημα της αλλαγής κατηγορίας, δηλαδή
της επίτευξης της επενδυτικής βαθμίδας, κάτι που θα "κυνηγήσουν" οι επενδυτές.

 

 

Μπορεί το γεωπολιτικό σοκ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και οι επιπτώσεις που έχει αυτό
στον πληθωρισμό, να έφερε τα πάνω κάτω σε αυτό που προοριζόταν ως το έτος όπου η Ελλάδα θα
ξεχώριζε σε επίπεδο Ευρωζώνης για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο, όπως παραδέχονται οι
αναλυτές, η ανάπτυξη στη χώρα μας θα είναι μεν χαμηλότερη, αλλά θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα άνω
του 3%-3,5%, υπεραποδίδοντας σε σχέση με άλλες χώρες. Η Ελλάδα κάνει επίσης σημαντικά βήματα
διαχείρισης του χρέους της, αποπληρώνοντας νωρίτερα και πλήρως το ΔΝΤ, το καλοκαίρι θα βγει από το
καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, ενώ θα είναι επίσης η μεγάλη νικήτρια του Ταμείου Ανάκαμψης,
ειδικά στο β’ εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να απολαμβάνουν ισχυρές
προοπτικές, με τους αναλυτές να τονίζουν πως το επενδυτικό τους story παραμένει άθικτο, αποτελώντας
έτσι ισχυρό στήριγμα για το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Επιπλέον, οι οίκοι αξιολόγησης S&P και Moody’s
έδωσαν πρόσφατα δυναμική ψήφο εμπιστοσύνης στον κλάδο, με τη Moody’s να προχωρά σε αναβάθμιση
των ελληνικών τραπεζών, εκτιμώντας πως είναι σε καλή θέση να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε
προκλήσεις στην οικονομία λόγω των πληθωριστικών.

Τα παραπάνω δείχνουν πως τα ελληνικά assets έχουν αρχίσει και προσελκύουν και πάλι το ενδιαφέρον
των ξένων χαρτοφυλακίων, κάτι που φαίνεται και στην πορεία του Γενικού Δείκτη του Χ.Α το τελευταίο
διάστημα, ο οποίος έχει αυτονομηθεί αρκετές φορές σε σχέση με την Ευρώπη, όπου το κλίμα παρέμενε
επιφυλακτικό, και αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αέρας αυτός των μετοχών να "μεταδοθεί" και
στα ελληνικά ομόλογα "μόλις κάτσει η σκόνη της αβεβαιότητας". Σύμφωνα και με τον Δημήτρη Κοφίτσα,
Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing - Goldman Sachs, οι ελληνικές μετοχές σε
συγκεκριμένους κλάδους προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό "υπεραξίας" και "υψηλής ανάπτυξης",
δηλαδή ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά ταυτόχρονα υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχες
ευρωπαϊκές".
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Όπως σημείωσε και σε παρέμβασή του στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York
Forum, ο κ. Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη
την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του
πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το
μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου,
η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της Ε.Ε. και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

 

 

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζεται αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία, όπως τόνισε. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης,
το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και
τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό
του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με
κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική −ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ−, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Παραμένουν στο ραντάρ των επενδυτών τα ελληνικά ομόλογα

Παρά τους τριγμούς που έχουν προκαλέσει οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πιο επιθετική στάση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ωθώντας τις αποδόσεις όλων των ομολόγων σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε
υψηλά τριετίας ή και τετραετίας για κάποιες χώρες, τα ελληνικά ομόλογα παραμένουν στο ραντάρ των
επενδυτών και των αναλυτών, καθώς το στοίχημα της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται
απόλυτα εφικτό έως το 2023 και αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ένα "κυνήγι ευκαιρίας" τα funds.

Όπως σημείωσε και η DZ Bank σε νέα έκθεσή της, ο στόχος που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για την
επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας έως το 2023 είναι απόλυτα ρεαλιστικός, ενώ εκτιμά ότι, μετά την
DBRS, και ο οίκος αξιολόγησης S&P θα αναβαθμίσει την Ελλάδα ένα σκαλοπάτι κάτω από αυτό το
ορόσημο, στις 22 Απριλίου. Όπως επισημαίνει, η χώρα έχει ήδη κάνει πολλά βήματα για την επιστροφή
αυτή στην κανονικότητα. Παρά το τρέχον σκηνικό αβεβαιότητας, με την εκτόξευση του πληθωρισμού και
τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα νέο ορόσημο στη δημοσιονομική της εξυγίανση,
αποπληρώνοντας πλήρως το χρέος της προς το ΔΝΤ νωρίτερα, ενώ αρχίζει ήδη να αποπληρώνει τα
διμερή δάνεια του πρώτου Μνημονίου και το καλοκαίρι θα βγει από το καθεστώς της ενισχυμένης
εποπτείας. Τα ελληνικά ομόλογα έχουν, επομένως, "λόγο" για σημαντική συρρίκνωση του spread τους, που
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άλλοι εκδότες δεν έχουν, κατά την DZ Bank, η οποία εκτιμά ότι οι ελληνικοί τίτλοι αναμένεται να
υπεραποδώσουν των ιταλικών στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Και η J.P. Morgan, αν και παραμένει επιφυλακτική το τρέχον διάστημα λόγω της αβεβαιότητας και της
μεταβλητότητας που έχει δημιουργήσει στο μακροοικονομικό τοπίο ο πόλεμος, εμφανίζεται θετική για τα
ελληνικά ομόλογα μεσοπρόθεσμα. Πιστεύει ότι η αγορά τιμολογεί με υπερβολικό discount τον αντίκτυπο
του τέλους των αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ, υπό το πρόγραμμα PEPP, τη στιγμή που η ελληνική αγορά
ομολόγων παρουσιάζει σχετικά ισχυρή δραστηριότητα, ενώ το πολιτικό και το χρηματοδοτικό τοπίο της
Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιφέρειας είναι επίσης ισχυρό. Σε ό,τι αφορά το spread έναντι
της Γερμανίας, εκτιμά ότι θα κινηθεί χαμηλότερα το επόμενο διάστημα, και από τις 210 μ.β σήμερα, τον
Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο θα κινηθεί στις 170 μ.β., ενώ θα διαμορφωθεί στις 180 μ.β. από τον Δεκέμβριο
του 2022 έως και τον Μάρτιο του 2023.

Σε ό,τι αφορά τη δανειακή στρατηγική της Ελλάδας, αυτή θα είναι ευέλικτη στο επόμενο διάστημα λόγω
και του αβέβαιου σκηνικού, με την έξοδο στις αγορές που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο να
αποδεικνύεται εξαιρετικά "σοφή". Όπως τόνισε και ο Δημήτρης Τσάκωνας, γενικός διευθυντής του
ΟΔΔΗΧ, μιλώντας σε σχετικό πάνελ στο πλαίσιο του Capital Link Forum στις αρχές της περασμένης
εβδομάδας, "δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της
ευνοϊκής δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του
Ελληνικού Δημοσίου, η δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις
πτυχές της, τόσο από την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και ως προς τον όγκο των
εκδόσεων, τις διάρκειες κ.λπ.".

Άλλωστε, με πάνω από 35 δισ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, και με τα έσοδα-δαπάνες να κινούνται σε
καλυτέρα επίπεδα από τις αρχές του έτους σε σχέση με ότι είχε προβλεφθεί, η Ελλάδα δεν έχει κανέναν
λόγο να βγει στις αγορές σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και αναταραχής που έχει
προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με την έξοδο του Ιανουαρίου και την έκδοση του
10ετούς, το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εξασφαλίσει το 25% του ετήσιου (ανωτέρου) στόχου των 12 δισ.
ευρώ και, αν και μια νέα έξοδος εντός του α’ τριμήνου ήταν στο πρόγραμμα αρχικά, αυτό που πρέπει να
κάνει η Ελλάδα –και έχει και το περιθώριο να κάνει– είναι να τηρήσει στάση αναμονής μέχρι να ηρεμήσει
η κατάσταση. Δεδομένου ότι το spread στο 10ετές έχει αυξηθεί έντονα και κινείται σταθερά πάνω από
τις 200 μ.β., δεν θα είχε νόημα, όπως υποστηρίζουν τραπεζικές πηγές, εάν διατηρηθεί εκεί, να δοκιμαστεί
μια έκδοση μεγάλη διάρκειας, και έτσι το πιθανότερο είναι ο ΟΔΔΗΧ να κινηθεί με μια πιο κοντινή
διάρκεια. Αξίζει να σημειώσουμε πως, πάντως, η Citigroup εκτιμά πως η Ελλάδα θα βγει τον Μάρτιο στις
αγορές με το άνοιγμα του 30ετούς ομολόγου του 2021, ενώ η J.P. Morgan εκτιμά πως θα κινηθεί προς ένα
5ετές ή 7ετές ομόλογο.

 

Ο κ. Τσάκωνας σημείωσε, πάντως, πως η έκδοση του πρώτου ελληνικού πράσινου ομολόγου παραμένει στο
τραπέζι. Όπως είπε, εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης πράσινων ή βιώσιμων ομολόγων, με μια πρώτη
έκδοση που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου το
2022. "Εστιάζουμε σε "πράσινα” έργα εκδίδοντας "πράσινα" ομόλογα χωρίς να απορρίπτουμε τη
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δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της "πράσινης” στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να
ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν
γένει", όπως σημείωσε. Ένας από τους κύριους στόχους για την έκδοση "πράσινων" ομολόγων είναι η
επέκταση της βάσης των επενδυτών χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία τους στη βελτίωση της εικόνας
του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η δυνατότητα μείωσης του νέου κόστους δανεισμού. Η ενσωμάτωση
του "πράσινου" στοιχείου, όπως τόνισε, δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της δανειακής στρατηγικής του
Ελληνικού Δημοσίου, αλλά, αντιθέτως, θα είναι συμπληρωματική σε αυτήν.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ τόνισε πως στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών
βιωσιμότητας χρέους, τόσο του ποσοστού των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως προς το
ΑΕΠ όσο και του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού πράξεων
δανεισμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διατηρώντας τα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του FX και
τον κίνδυνο επιτοκίου του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους, παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες στους
επενδυτές σχετικά με τις επενδύσεις τους σε ελληνικά ομόλογα.

Το Χ.Α και το "travel recovery play"

Ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί το μεγάλο όπλο της ελληνικής οικονομίας και το σήμα... κατατεθέν
της Ελλάδας για τους επενδυτές – ο βασικός λόγος πίσω από την τεράστια, σε σχέση με άλλες αγορές,
βουτιά που είχε σημειώσει ο Χ.Α κατά το ξέσπασμα της πανδημίας ήταν ότι οι ξένοι έβλεπαν κατάρρευση
του τουρισμού. Οι αναλυτές τονίζουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αναμένεται να επηρεάσει
σημαντικά τον ελληνικό κλάδο φέτος και αναμένουν ότι θα αποτελέσει το κλειδί για την υψηλή –αν και
χαμηλότερη από ότι αναμενόταν πριν το γεωπολιτικό σοκ– ανάπτυξη της Ελλάδας φέτος. Η Ρωσία
αντιπροσώπευε μόνο περίπου το 2% τόσο των αφίξεων τουριστών όσο και των ταξιδιωτικών εισπράξεων
πριν από την πανδημία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Moody’s Analytics, εάν οι αφίξεις τουριστών από
τη Ρωσία είναι μηδενικές φέτος, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ λιγότερα έσοδα το 2022. 

Όπως σημείωσε ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA Ventures, σε πάνελ
του Capital Link Forum σχετικά με την προοπτική των διεθνών επενδυτών όσον αφορά την Ελλάδα, η
Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πολλαπλές δυσκολίες από την αρχή της
θητείας τους, παρουσιάζοντας έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, της
ελληνοτουρκικής κρίσης, καθώς και της τρέχουσας παγκόσμιας πληθωριστικής πίεσης και του πολέμου
στην Ουκρανία. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι η πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα αύξηση-
ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, οι
κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα ακίνητα. Παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη στον τομέα
των ταξιδιών, όπως τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος, αυτό που οι αγορές αποκαλούν το μεγάλο "travel
recovery play", και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τάσης, αναμένοντας έτος-ρεκόρ το
2022. 

"Από την οπτική γωνία της AXIA, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πληθώρα επενδυτών με διαφορετικά
προφίλ να επενδύουν στην Ελλάδα, καθώς έχουμε επενδυτές που επιδιώκουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα
των επενδύσεών τους στη χώρα, εταιρείες private equity, funds υποδομών, κρατικά επενδυτικά ταμεία και
family offices", ση μείωσε ο κ. Αθανασόπουλος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία
μπορεί να προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα να προσελκύσει κεφάλαια που εξέρχονται από αυτές τις
αγορές. Αν και το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων παγκοσμίως λόγω του πληθωρισμού και των
υψηλότερων τιμών της ενέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και
υψηλότερο προφίλ ανάπτυξης, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε και ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner & Head of CVC Greece - CVC Capital Partners, αν και
είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η πλήρης επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στο σύνολό
της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ελλάδα, διαρθρωτικά, βρίσκεται σε ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και
βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον κίνδυνο σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από τη σύσφιξη
των αποδόσεων του Δημοσίου, τις αναβαθμίσεις αξιολογήσεων (πρόσφατο DBRS) και την υγιή ζήτηση της
αγοράς για εκδόσεις χρέους και μετοχών (ενώ οι αγορές ήταν ακόμη ανοιχτές πριν από την κρίση της
Ουκρανίας). Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν τώρα τα θεμέλια –από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως
το τοπικό επίπεδο SME– για να υποστηρίξουν αυτό το ταξίδι.

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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H AAΔE, το «στοίχημα» της ψηφιοποίησης και το «αγκάθι» της
φοροδιαφυγής

 

Aπώλεια του 1 στα 3 ευρώ από τον ΦΠA - Tι προτείνει η
Tράπεζα της Eλλάδος
 

Aπό τη μια, πράγματι πλησιάζει η ώρα, -ίσως και το 2023 μάλιστα να εφαρμοστεί-, που ακόμη και η
φορολογική δήλωση  θα έχει αυτοματοποιημένο χαρακτήρα και ο φορολογούμενος θα γνωρίζει τον φόρο
που θα κληθεί να πληρώσει πριν την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Γενικότερα, για την
υλοποίηση της προοπτικής της «ψηφιακής εφορίας» έχουν ήδη δεσμευθεί 260 εκατ. ευρώ από  το Tαμείο
Aνάκαμψης. Mε έργα για τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα Business Intelligence,
Artificial Intelligence και Big Data Analytics, τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS, την
ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων της AAΔE κ.α. Kαι ήδη τα τελευταία δύο χρόνια, όπως δήλωσε και ο
επικεφαλής της AAΔE, Γιώργος Πιτσιλής στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Nέα Yόρκη, η
Aρχή δημιούργησε μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για 250 διαδικασίες. Π.χ. η υποβολή δήλωσης και πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων
μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα, ενώ περαιτέρω
τυποποιούνται, κεντρικοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι ελεγκτικές και εισπρακτικές διαδικασίες και οι
επιστροφές των φόρων.

 

Aλλά τα «αγκάθια» είναι εδώ. Kαλός ο εκσυγχρονισμός και η ψηφοποίηση, αλλά η φοροδιαφυγή «ζει και
βασιλεύει». Aπό τα 3 ευρώ ΦΠA το κράτος χάνει το 1. Tην «καμπάνα» για το «κενό» των εισπράξεων από
το ΦΠA, 2,5 φορές μεγαλύτερο από το μέσο όρο της E.E-28 (25,8% έναντι 10,9%), «χτύπησε» η Tράπεζα
της Eλλάδος.

 

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής απαιτούνται η απλοποίηση της
φορολογικής νομοθεσίας και του φορολογικού συστήματος ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος και το
κόστος συμμόρφωσης, την ψηφιοποίηση διαδικασιών και πληρωμών, καθώς και η στενότερη συνεργασία
των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών της EE για τον εντοπισμό φαινομένων απάτης στις
διασυνοριακές συναλλαγές.

 

AΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

https://www.enoplos.gr/2022/04/6.html
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

https://www.enoplos.gr/2022/04/6.html
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Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

https://www.enoplos.gr/2022/04/6.html
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Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

https://www.enoplos.gr/2022/04/6.html
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Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr

https://www.enoplos.gr/2022/04/6.html


https://www.msn.com/el-gr/

 Publication date: 15/04/2022 20:05

 Alexa ranking (Greece): 91

 link

Πράσινη έκδοση 2,5 δισ. σχεδιάζει ο ΟΔΔΗΧ
www.naftemporiki.gr

   Από την έντυπη έκδοση    

 Η έκδοση του πρώτου ελληνικού πράσινου ομολόγου μέσα στο β’ εξάμηνο του 2022 παραμένει στους
σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου και του ΟΔΔΗΧ. 

 Ήδη εξετάζεται    το ενδεχόμενο διεύρυνσης του «καταλόγου» των επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει η
πρώτη πράσινη έκδοση συνολικού ύψους τουλάχιστον 2-2,5 δισ. ευρώ. 

 Στην προοπτική της έκδοσης του πρώτου πράσινου ομολόγου αναφέρθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη o επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας. Όπως υποστήριξε:
«Εξετάζεται η πιθανότητα να εκδοθεί πράσινο ομόλογο με μια πρώτη έκδοση που θα μπορούσε να
ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου το 2022». 

 Το πράσινο ομόλογο αποτελεί μια «πρόκληση» για τον εκδότη -στην προκειμένη περίπτωση την Ελληνική
Δημοκρατία- καθώς ισοδυναμεί με μια δέσμευση απέναντι στις αγορές περί υλοποίησης μιας «πράσινης
επένδυσης» εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα «συμβόλαιο» ανάμεσα
στον εκδότη ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τις επενδύσεις που θέλει να πραγματοποιήσει και τις αγορές
οι οποίες αναλαμβάνουν ουσιαστικά το σκέλος της χρηματοδότησης. 

 Σύμφωνα με τον κ. Τσάκωνα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να καταρτιστεί κατάλογος
«πράσινων έργων» «δεν απορρίπτεται η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της πράσινης
στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή
έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει». 

 Η στρατηγική έκδοση πράσινων ομολόγων είναι συμπληρωματική στο συνολικό πρόγραμμα δανεισμού
της χώρας και δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της δανειακής στρατηγικής του Δημοσίου. Τι επιδιώκει η
ελληνική πλευρά με το πράσινο ομόλογο; 

 Ουσιαστικά να επεκτείνει τη βάση των επενδυτών που τοποθετούνται σε ελληνικούς τίτλους (τα πράσινα
ομόλογα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον συγκεκριμένων επενδυτών οι οποίοι δεν τοποθετούνται και σε
παραδοσιακούς τίτλους). Επίσης, η κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωση της εικόνας του Ελληνικού Δημοσίου
αλλά και στη δυνατότητα μείωσης του νέου κόστους δανεισμού. 

 Αναλυτικά, τα τρία οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου είναι τα
εξής: 

 ● Πρώτον, μπορεί να διευρυνθεί η «πελατειακή βάση» των ελληνικών ομολόγων. Ξένα funds που
ενδεχομένως δεν εκδηλώνουν αυτή τη στιγμή αγοραστικό ενδιαφέρον εξαιτίας του γεγονότος ότι η χώρα
δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούσαν να αγοράσουν τα πράσινα ελληνικά
χαρτιά λόγω προσανατολισμού προς τέτοιες επενδύσεις. Διεθνώς είναι περίοδος που οι επενδυτές θέλουν
πράσινους τίτλους στα χαρτοφυλάκιά τους, παρά την κρίση. 

 ● Δεύτερον, μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού της χώρας. Λόγω της
«στόχευσής» τους, της διαδικασίας που διέπει την έκδοσή τους, αλλά και του μεγάλου αγοραστικού
ενδιαφέροντος που υπάρχει διεθνώς για τέτοιους τίτλους, τα πράσινα ομόλογα είναι συνήθως φθηνότερα
κατά αρκετές μονάδες βάσης συγκριτικά με τους παραδοσιακούς τίτλους. Από τη στιγμή που η απόδοση
του ελληνικού 10ετούς τίτλου έχει ανέβει κοντά στο 3%, η δυνατότητα φθηνότερου δανεισμού δεν περνά
απαρατήρητη. 

 ● Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι βελτιώνει το διεθνές προφίλ της χώρας, η οποία εμφανίζεται να
καταστρώνει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο με πράσινο προφίλ και να το φέρνει σε πέρας μέσα σε
συγκεκριμένα δεσμευτικά χρονικά πλαίσια. 

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-2-5-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%bf%ce%b4%ce%b4%ce%b7%cf%87/ar-AAWgfAp?li=BBqxFdU
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Πράσινη έκδοση 2,5 δισ. σχεδιάζει ο ΟΔΔΗΧ
-

Του Θάνου Τσίρου
[email protected]

Η έκδοση του πρώτου ελληνικού πράσινου ομολόγου μέσα στο β’ εξάμηνο του 2022 παραμένει στους
σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου και του ΟΔΔΗΧ.

Ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης του «καταλόγου» των επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει η
πρώτη πράσινη έκδοση συνολικού ύψους τουλάχιστον 2-2,5 δισ. ευρώ.

Στην προοπτική της έκδοσης του πρώτου πράσινου ομολόγου αναφέρθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη o επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας. Όπως υποστήριξε:
«Εξετάζεται η πιθανότητα να εκδοθεί πράσινο ομόλογο με μια πρώτη έκδοση που θα μπορούσε να
ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου το 2022».

Το πράσινο ομόλογο αποτελεί μια «πρόκληση» για τον εκδότη -στην προκειμένη περίπτωση την Ελληνική
Δημοκρατία- καθώς ισοδυναμεί με μια δέσμευση απέναντι στις αγορές περί υλοποίησης μιας «πράσινης
επένδυσης» εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα «συμβόλαιο» ανάμεσα
στον εκδότη ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τις επενδύσεις που θέλει να πραγματοποιήσει και τις αγορές
οι οποίες αναλαμβάνουν ουσιαστικά το σκέλος της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάκωνα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να καταρτιστεί κατάλογος
«πράσινων έργων» «δεν απορρίπτεται η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της πράσινης
στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή
έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει».

Η στρατηγική έκδοση πράσινων ομολόγων είναι συμπληρωματική στο συνολικό πρόγραμμα δανεισμού της
χώρας και δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της δανειακής στρατηγικής του Δημοσίου. Τι επιδιώκει η ελληνική
πλευρά με το πράσινο ομόλογο;

Ουσιαστικά να επεκτείνει τη βάση των επενδυτών που τοποθετούνται σε ελληνικούς τίτλους (τα πράσινα
ομόλογα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον συγκεκριμένων επενδυτών οι οποίοι δεν τοποθετούνται και σε
παραδοσιακούς τίτλους). Επίσης, η κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωση της εικόνας του Ελληνικού Δημοσίου
αλλά και στη δυνατότητα μείωσης του νέου κόστους δανεισμού.

Αναλυτικά, τα τρία οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου είναι τα
εξής:

● Πρώτον, μπορεί να διευρυνθεί η «πελατειακή βάση» των ελληνικών ομολόγων. Ξένα funds που
ενδεχομένως δεν εκδηλώνουν
αυτή τη στιγμή αγοραστικό ενδιαφέρον εξαιτίας του γεγονότος ότι η χώρα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη
την επενδυτική βαθμίδα,
θα μπορούσαν να αγοράσουν τα πράσινα ελληνικά χαρτιά λόγω προσανατολισμού προς τέτοιες
επενδύσεις. Διεθνώς είναι περίοδος που οι επενδυτές θέλουν πράσινους τίτλους στα χαρτοφυλάκιά τους,
παρά την κρίση.

● Δεύτερον, μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού της χώρας. Λόγω της «στόχευσής»
τους, της διαδικασίας που διέπει την έκδοσή τους, αλλά και του μεγάλου αγοραστικού ενδιαφέροντος που
υπάρχει διεθνώς για τέτοιους τίτλους, τα
πράσινα ομόλογα είναι συνήθως φθηνότερα κατά αρκετές μονάδες βάσης συγκριτικά με τους
παραδοσιακούς τίτλους. Από
τη στιγμή που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς τίτλου έχει ανέβει κοντά στο 3%, η δυνατότητα
φθηνότερου δανεισμού δεν περνά απαρατήρητη.

● Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι βελτιώνει το διεθνές προφίλ της χώρας, η οποία εμφανίζεται να
καταστρώνει ένα συγκεκριμένο
επενδυτικό πλάνο με πράσινο προφίλ και να το φέρνει σε πέρας μέσα σε συγκεκριμένα δεσμευτικά χρονικά
πλαίσια.
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Πράσινη έκδοση 2,5 δισ. σχεδιάζει ο ΟΔΔΗΧ
Οικονομία

15 Απριλίου 2022

Η έκδοση του πρώτου ελληνικού πράσινου ομολόγου μέσα στο β’ εξάμηνο του 2022 παραμένει στους
σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου και του ΟΔΔΗΧ. Ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης του
«καταλόγου» των επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει η πρώτη πράσινη έκδοση συνολικού ύψους
τουλάχιστον 2-2,5 δισ. ευρώ. Στην προοπτική της έκδοσης του πρώτου πράσινου ομολόγου αναφέρθηκε
στην ομιλία του στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη o επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης
Τσάκωνας. Όπως υποστήριξε: «Εξετάζεται η πιθανότητα να εκδοθεί πράσινο ομόλογο με μια πρώτη
έκδοση που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου το
2022».

http://www.sepe.gr/gr/EconomynFinance/ecofin-article/19852767/prasini-ekdosi-25-dis-sxediazei-o-oddix/
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Πράσινη έκδοση 2,5 δισ. σχεδιάζει ο ΟΔΔΗΧ
Οι προκλήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από τέτοιου τύπου ομόλογα - Εντός β’ εξαμήνου
στις αγορές

Από την έντυπη έκδοση

Του Θάνου Τσίρου
[email protected]

Η έκδοση του πρώτου ελληνικού πράσινου ομολόγου μέσα στο β’ εξάμηνο του 2022 παραμένει στους
σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου και του ΟΔΔΗΧ.

Ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης του «καταλόγου» των επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει η
πρώτη πράσινη έκδοση συνολικού ύψους τουλάχιστον 2-2,5 δισ. ευρώ.

Στην προοπτική της έκδοσης του πρώτου πράσινου ομολόγου αναφέρθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη o επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας. Όπως υποστήριξε:
«Εξετάζεται η πιθανότητα να εκδοθεί πράσινο ομόλογο με μια πρώτη έκδοση που θα μπορούσε να
ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου το 2022».

Το πράσινο ομόλογο αποτελεί μια «πρόκληση» για τον εκδότη -στην προκειμένη περίπτωση την Ελληνική
Δημοκρατία- καθώς ισοδυναμεί με μια δέσμευση απέναντι στις αγορές περί υλοποίησης μιας «πράσινης
επένδυσης» εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα «συμβόλαιο» ανάμεσα
στον εκδότη ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τις επενδύσεις που θέλει να πραγματοποιήσει και τις αγορές
οι οποίες αναλαμβάνουν ουσιαστικά το σκέλος της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάκωνα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να καταρτιστεί κατάλογος
«πράσινων έργων» «δεν απορρίπτεται η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της πράσινης
στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή
έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει».

Η στρατηγική έκδοση πράσινων ομολόγων είναι συμπληρωματική στο συνολικό πρόγραμμα δανεισμού της
χώρας και δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της δανειακής στρατηγικής του Δημοσίου. Τι επιδιώκει η ελληνική
πλευρά με το πράσινο ομόλογο;

Ουσιαστικά να επεκτείνει τη βάση των επενδυτών που τοποθετούνται σε ελληνικούς τίτλους (τα πράσινα
ομόλογα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον συγκεκριμένων επενδυτών οι οποίοι δεν τοποθετούνται και σε
παραδοσιακούς τίτλους). Επίσης, η κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωση της εικόνας του Ελληνικού Δημοσίου
αλλά και στη δυνατότητα μείωσης του νέου κόστους δανεισμού.

Αναλυτικά, τα τρία οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου είναι τα
εξής:

● Πρώτον, μπορεί να διευρυνθεί η «πελατειακή βάση» των ελληνικών ομολόγων. Ξένα funds που
ενδεχομένως δεν εκδηλώνουν
αυτή τη στιγμή αγοραστικό ενδιαφέρον εξαιτίας του γεγονότος ότι η χώρα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη
την επενδυτική βαθμίδα,
θα μπορούσαν να αγοράσουν τα πράσινα ελληνικά χαρτιά λόγω προσανατολισμού προς τέτοιες
επενδύσεις. Διεθνώς είναι περίοδος που οι επενδυτές θέλουν πράσινους τίτλους στα χαρτοφυλάκιά τους,
παρά την κρίση.

● Δεύτερον, μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού της χώρας. Λόγω της «στόχευσής»
τους, της διαδικασίας που διέπει την έκδοσή τους, αλλά και του μεγάλου αγοραστικού ενδιαφέροντος που
υπάρχει διεθνώς για τέτοιους τίτλους, τα
πράσινα ομόλογα είναι συνήθως φθηνότερα κατά αρκετές μονάδες βάσης συγκριτικά με τους
παραδοσιακούς τίτλους. Από
τη στιγμή που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς τίτλου έχει ανέβει κοντά στο 3%, η δυνατότητα
φθηνότερου δανεισμού δεν περνά απαρατήρητη.

● Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι βελτιώνει το διεθνές προφίλ της χώρας, η οποία εμφανίζεται να
καταστρώνει ένα συγκεκριμένο
επενδυτικό πλάνο με πράσινο προφίλ και να το φέρνει σε πέρας μέσα σε συγκεκριμένα δεσμευτικά χρονικά
πλαίσια.
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Αλεξ Φωτακίδης, CVC: Σπουδαίες οι επιχειρήσεις που έχουμε επενδύσει,
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το ανθρώπινο δυναμικό

Την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το CVC Capital έχει επενδύσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε
κορυφαίους ομίλους στη χώρα εξέφρασε ο επικεφαλής στην Ελλάδα (Partner and Head of Greece) κ. Άλεξ
Φωτακίδης, στο πλαίσιο της βράβευσης του κατά τη διάρκεια του 23ου Annual Capital Link Invest in
Greece Forum.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, “είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5
δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές
επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική
Ασφαλιστική και η ΔΕΗ”.

Ανέδειξε δε στο λόγο του τις διοικήσεις των εταιρειών αυτών και το ανθρώπινο δυναμικό ως ένα από τα
κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας: “Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες
επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα
καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια
ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την προώθηση της καινοτομίας”, σημείωσε.

Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου
τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic
Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ. Οι
συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς
διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το
ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό
δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την
προώθηση της καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners,
παραλαμβάνοντας το βραβείο του έκανε την ακόλουθη ομιλία:

Ο κ. Φωτακίδης ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στο 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece New York
Forum και συνέχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι “η αποστολή μας στη CVC είναι να βοηθάμε τους
επιχειρηματίες και τις ομάδες διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια
βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές και προωθώντας μια κουλτούρα
συνεχούς λειτουργικής βελτίωσης και ESG. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε
περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε
κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η
Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους
εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό
εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας
και την προώθηση της καινοτομίας.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain… βρισκόμαστε τώρα -σταθερά- σε μια φάση αναστροφής αυτού

https://banks.com.gr/aleks-fotakidis-cvc-spoudaies-epicheiriseis-pou-echoume-ependysei-antagonistiko-pleonektima-anthropino-dynamiko/
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του φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου αλλά και
κάποιων από εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όλο και
περισσότερες πολυεθνικές ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κάτι
που προσελκύει περισσότερα ταλέντα. Είναι υπέροχο να βλέπεις μεταξύ άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y,
KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν το εργατικό δυναμικό τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία, όπως
βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού.

Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και να τις
βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να
σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα, καθημερινά.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει τοπικό γραφείο και ομάδα, έχουμε
μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο
ως υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να
προσφέρουν φιλόδοξα σχέδια.

Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία.

Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο στις
επιχειρήσεις αλλά γενικά.

Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά.

Πρέπει να ακούμε. Είμαι καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην
πραγματικότητα, σήμερα άκουσα όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και έμαθα
πολλά. Πρέπει να ακούμε τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους
πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε
να λάβουμε πραγματικά τεκμηριωμένες αποφάσεις με μακροχρόνιο και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο.

Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που μοιράζονται
κοινούς στόχους και κοινό όραμα για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα τιμήσω αυτό το βραβείο
συνεχίζοντας να εργάζομαι παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.”

*Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.
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23rd Annual Capital Link - Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece", που
πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας. Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες
ανέλυσαν τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη
διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με
το "2021 Capital Link Hellenic Leadership Award", για την εξαιρετική συμβολή του στην...
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Αλεξ Φωτακίδης, CVC: Σπουδαίες οι επιχειρήσεις που έχουμε επενδύσει,
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το ανθρώπινο δυναμικό

Την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το CVC Capital έχει επενδύσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε
κορυφαίους ομίλους στη χώρα εξέφρασε ο επικεφαλής στην Ελλάδα (Partner and Head of Greece) κ. Άλεξ
Φωτακίδης, στο πλαίσιο της βράβευσης του κατά τη διάρκεια του 23ου Annual Capital Link Invest in
Greece Forum.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, “είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5
δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές
επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική
Ασφαλιστική και η ΔΕΗ”.

Ανέδειξε δε στο λόγο του τις διοικήσεις των εταιρειών αυτών και το ανθρώπινο δυναμικό ως ένα από τα
κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας: “Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες
επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα
καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια
ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την προώθηση της καινοτομίας”, σημείωσε.

Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου
τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic
Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ. Οι
συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς
διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το
ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό
δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την
προώθηση της καινοτομίας.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners,
παραλαμβάνοντας το βραβείο του έκανε την ακόλουθη ομιλία:

Ο κ. Φωτακίδης ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στο 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece New York
Forum και συνέχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι “η αποστολή μας στη CVC είναι να βοηθάμε τους
επιχειρηματίες και τις ομάδες διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια
βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές και προωθώντας μια κουλτούρα
συνεχούς λειτουργικής βελτίωσης και ESG. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε
περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε
κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η
Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους
εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό
εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας
και την προώθηση της καινοτομίας.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain… βρισκόμαστε τώρα -σταθερά- σε μια φάση αναστροφής αυτού
του φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου αλλά και
κάποιων από εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όλο και
περισσότερες πολυεθνικές ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κάτι
που προσελκύει περισσότερα ταλέντα. Είναι υπέροχο να βλέπεις μεταξύ άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y,
KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν το εργατικό δυναμικό τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία, όπως
βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού.

Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και να τις
βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να
σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα, καθημερινά.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει τοπικό γραφείο και ομάδα, έχουμε
μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο
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ως υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να
προσφέρουν φιλόδοξα σχέδια.

Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία.

Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο στις
επιχειρήσεις αλλά γενικά.

Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά.

Πρέπει να ακούμε. Είμαι καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην
πραγματικότητα, σήμερα άκουσα όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και έμαθα
πολλά. Πρέπει να ακούμε τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους
πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε
να λάβουμε πραγματικά τεκμηριωμένες αποφάσεις με μακροχρόνιο και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο.

Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που μοιράζονται
κοινούς στόχους και κοινό όραμα για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα τιμήσω αυτό το βραβείο
συνεχίζοντας να εργάζομαι παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.”

*Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
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πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
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εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
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που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
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ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
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Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
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ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
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αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
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εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
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πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
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εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.

http://energy2day.gr/?p=35910


http://greennews.gr/

 Publication date: 15/04/2022 10:45

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
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πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
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εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.
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Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας και η ουκρανική κρίση
του Τάσου Αναστασάτου

15 Απριλίου 2022 09:20

Η ελληνική οικονομία, έπειτα από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής.

Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).

*Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και
προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum.
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
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που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
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ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τερά
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
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που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
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ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διά
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Ε όχι και θυρίδα... - ΕΧΑΕ και εταιρική διακυβέρνηση - Η AS Company και οι
θυγατρικές

Πέρα από τις επίσημες ομιλίες, πολύ χρήσιμες ήταν και οι διμερείς επαφές που έγιναν στο περιθώριο του
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας, είχε μέσα από σειρά συναντήσεων,
την ευκαιρία για ανταλλάξει απόψεις αλλά και να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις. Στη ΦΩΤΟ ο κ.
Σταικούρας με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που ενημερώνεται με...
στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Τα χυδαία σχόλια των συνδικαλιστικών στελεχών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού
Λιμενικού Σώματος για την Κάρολαϊν δυστυχώς από λίγους συνδικαλιστές καταδικάστηκαν. Όπως ο
σύλλογος προσωπικού της Alpha Bank που όχι μόνον στηλιτεύει τα λεχθέντα αλλά και τη στάση των
συνδικαλιστικών φορέων που τηρούν σιγή στα παραπάνω.

Και βέβαια ενώ ερχόμαστε να συμφωνήσουμε με αυτόν τον τραπεζικό συνδικαλισμό, έ, δυσκολευόμαστε να
συμφωνήσουμε με τον ΣΕΥΤΠΕ, (σύλλογο εργαζομένων της Πειραιώς) που απευθυνόμενος στη διοίκηση
της τράπεζας λέει πως… παραλάβατε τράπεζα, δεν θα σας επιτρέψουμε να παραδώσετε θυρίδα
αναφερόμενος σε υποσχέσεις για "μελλοντικά θαύματα κερδοφορίας". Όχι και θυρίδα βρε παιδιά…

Αυτό πάλι ...Μάθαμε χθες πως οργάνωση αρνητών του κορονοϊού σχεδίαζε την απαγωγή του Γερμανού
υπουργού Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ και βομβιστικές επιθέσεις με στόχο την ανατροπή του δημοκρατικού
πολιτεύματος, όπως έγραψε η γερμανική εφημερίδα «Bild». Τι να πω.... Παίζει να προχωρήσαμε σε
εξαγωγή τεχνογνωσίας μέσα από το δικό μας νομισματοκοπείο.....

H Dimand στο Χρηματιστήριο όπως έγινε γνωστό. Και έχουμε να δούμε εισαγωγή σε αυτό το Χ.Α. από το
2014.. Δεν θα ζητήσουμε βεβαίως τις ευθύνες στην προηγούμενη διοίκηση αλλά σε κάτι έφταιξε και αυτή.
Όσο για την καινούρια, λίγα βήματα πραγματοποιεί και στοχεύει να συνεργαστεί με όλους τους κλάδους
τους οποίους θα συναντήσει διεξοδικά.

Δεν ξέρω αν αρκεί να υπάρχει όραμα. Ωστόσο και χωρίς αυτό πολλά πράγματα δεν γίνονται.

Η καλύτερη των χρηματιστών είναι από σήμερα. Μέχρι την Τρίτη του Πάσχα θα έχουμε μόλις 3
συνεδριάσεις καθώς μεσολαβεί το Πάσχα των Καθολικών που κλειδώνει τη λειτουργία των αγορών
σήμερα και τη Δευτέρα.

Διαβάζω την εισήγηση για την Γενική Συνέλευση μεγάλου ομίλου και διαπιστώνω πως ότι θέση έχεις
παίρνεις σταθερή αμοιβή 25 χιλιάρικα το χρόνο. Είτε είσαι στο ΔΣ είτε στην Επιτροπή Ελέγχου είτε στην
Επιτροπή Αποδοχών. Για διπλοθεσίτες δεν είδα τίποτα να αναφέρει καθώς θεωρείται ότι δεν υπάρχουν.
Απορώ πάντως πως δεν έχουν πάρει παράδειγμα από την ΕΧΑΕ όπου υπάρχουν όχι διπλοθεσίτες αλλά…
πολυθεσίτες που λαμβάνουν τα δέοντα για κάθε θέση που κατέχουν. Αλήθεια από εταιρική διακυβέρνηση
είναι εντάξει η ΕΧΑΕ; Τηρεί τους κώδικες ή απλά έχει το ακαταλόγιστο;

Αν μπει κάποιος στον κόπο να διαβάσει τις αποκλίσεις της AS Company από τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει είναι βέβαιο ότι θα φάει ώρα. Και δεν είναι η μόνη εταιρία, με
αποτέλεσμα να διερωτάται ο κάθε καλόπιστος… τι είδους εφαρμογή κώδικα είναι αυτή όταν οι
παρεκκλίσεις είναι περισσότερες από τις διατάξεις του κώδικα.

Μένω όμως στην AS και βλέπω τις γκρίνιες για το μέρισμα να συνεχίζονται αφού φέτος θα είναι 11 λεπτά
από 8 λεπτά πέρυσι αλλά με τα κέρδη να έχουν αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από το μέρισμα. Βέβαια όσο
και αν κάποιοι γκρινιάζουν δεν μπορούν να «παλέψουν» ότι η εταιρία έχει μηδενικό δανεισμό και ταμείο
8,1 εκ ευρώ. Βέβαια εγώ να την πω την αμαρτία μου επειδή έψαξα λίγο την κατάσταση όλα καλά τα
βλέπω αλλά δεν μπορώ να βγάλω και ιδιαίτερα άκρη με τις συνδεδεμένες και τις θυγατρικές. Οπότε
μελετώ το θέμα και αν έχω νεότερα θα επανέλθω τάχιστα.

Ειλικρινά πάντως δηλώνω συγκινημένος που η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε πως το 2021 έδειξε σημαντική αντοχή
και ευελιξία. Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πως προκύπτουν όλα αυτά για μια εταιρία που συνέχισε να
κάνει ζημίες…

Χαρούμενα κάνει τα στελέχη της η Epsilon Net με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για
αγορά συνολικά 1,6 εκατ. μετοχών στα 0,60 ευρώ. Το αφεντικό τρελάθηκε και χαρίζει λεφτά, που θα
έλεγαν και κάποιες παλιές διαφημίσεις. Δεν είναι νέο, το πεπρωμένο, είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα, αλλά
επειδή με ίντριγκα περί η υπόθεση αυτή της πρωταθλήτριας σε απόδοση μετοχής, θα το ψάξω λίγο
καλύπτεται και θα σας πω τα... ντεσού
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Η κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπονοεί μια σημαντική άμεση
επανατοποθέτηση με σκοπό την ενεργειακή ανεξαρτησία

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Τα δύο ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέματα :
• The New Energy & Utilities Landscape in Greece
• Tourism & Hospitality – Short Term Challenges – Long Term Opportunities

Συντονιστής: κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm

Ομιλητές:

• κ. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA
• κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi
• κ. Harry Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP)
• κ. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A.
• κ. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp
• κ. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm δήλωσε ότι: ”Οι τομείς της ενέργειας και, γενικότερα, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας βρίσκονται
στο επίκεντρο της προσοχής, λόγω της νευραλγικής τους σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, καθώς και
της πολυδιάστατης σπουδαιότητάς τους σε επίπεδο οικονομικό, νομοθετικό, πολιτικό και στρατηγικό.
Ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, οι ως άνω συζητήσεις, επηρεασμένες και από την αναντίρρητη ανάγκη
απαλλαγής από τον άνθρακα και, εν γένει, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και των νέων
δεδομένων, περιβαλλοντικής και, γενικότερα, πολιτικής, νομικής και οικονομικής φύσεως, που αυτή
συνεπάγεται, επικεντρώνονται σε έννοιες όπως η ενεργειακή μετάβαση και η πράσινη συμφωνία. Οι
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί συναφώς σε επίπεδο εθνικό και διεθνές είναι πολυάριθμες και διαρκώς
εμπλουτίζονται.
Ταυτόχρονα, η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καθιστά περισσότερο επίκαιρη από ποτέ
τη συζήτηση για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό, με νέες
πρωτοβουλίες, όπως το RΕPowerEU, το οποίο αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και
τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της Ένωσης, με ταυτόχρονη απαγκίστρωση από το ρωσικό
αέριο, να έχουν ήδη λάβει σάρκα και οστά. 

Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και έντονοι οι προβληματισμοί. Αδήριτη, όμως, και η ανάγκη αποτελεσματικής
αντιμετώπισής τους, διότι η ενέργεια και η κοινή ωφέλεια αποτελούν και θα αποτελούν βασικούς πυλώνες
της καθημερινότητάς μας. Στο χέρι μας είναι να διασφαλίσουμε την προσαρμογή τους στις ραγδαία
μεταβαλλόμενες συνθήκες και την περιφρούρησή τους έναντι κάθε μορφής κινδύνων. Αυτή είναι και η
κατεύθυνση στην οποία κινούνται το φετινό συνέδριο και, ιδίως το πάνελ με τίτλο «THE NEW ENERGY &
UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE», το οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίζω.”

Ο κ. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA  δήλωσε ότι: ”τα μεγάλα έργα
διασύνδεσης ολόκληρης της χώρας και συγκεκριμένα τα έργα διασύνδεσης των ελληνικών νησιών με το
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ήδη έχουν φέρει απτά οφέλη για την ασφάλεια του
δικτύου, το περιβάλλον και τελικά για τους Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς διασυνδέσεις που
προγραμματίζονται εξυπηρετούν εθνικούς στόχους και καθιστούν την χώρα μας ενεργειακό κόμβο για
ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κάτοχος του 51% του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, στηρίζει με συνέπεια τις δραστηριότητες
του Διαχειριστή και έμπρακτα την πολιτική της κυβέρνησης για ταχεία μετάβαση σε ένα πράσινο μοντέλο
ανάπτυξης, αποτελώντας το ιδανικό όχημα συμμετοχής στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης
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υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας της δεκαετίας.”

Ο κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi  εστίασε τις
αναφορές του στο πάνελ στον τρόπο με τον οποίο η κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι
πιθανό να επηρεάσει την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών τα επόμενα χρόνια. Μετά από
μια δεκαετία κατά την οποία η Φουκουσίμα, η κλιματική αλλαγή και ο COVID είχαν οδηγήσει την Ευρώπη
προς μια «Πράσινη Συμφωνία» εστιάζοντας στην καθαρή ενέργεια και μακριά από πυρηνικά ή άνθρακα, η
κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπονοεί μια σημαντική άμεση επανατοποθέτηση με σκοπό την
ενεργειακή ανεξαρτησία, ή τουλάχιστον την μείωση της υπερεξάρτησης σε Ρωσικά καύσιμα. Αλλά ενώ τα
πυρηνικά, ιδίως οι νέες πυρηνικές τεχνολογίες θα παίξουν σημαντικότερο ρόλο, η Ευρώπη στο μέλλον δεν
θα βιώσει περισσότερο άνθρακα και καύσιμα, αλλά επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
των
«πράσινων» καυσίμων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ήδη ο φθηνότερος τρόπος για παραγωγή
περαιτέρω ενέργειας, και είναι κομμάτι της πολιτικής προς την ενεργειακή ανεξαρτησία, οπότε αυτό που
πρέπει να συμβεί είναι επισπευμένες εγκρίσεις για να επιτραπεί γρήγορη ανάπτυξη ηλιακής/αιολικής
ενέργειας αλλά και νέων ανανεώσιμων τεχνολογιών.

Ο κ. Harry Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP)  τόνισε ότι:
”Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να γίνει η πιο σημαντική εταιρεία ESG στη νοτιοανατολική Ευρώπη,
βελτιστοποιώντας τους πόρους της στον κύκλο του νερού προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές
άνθρακα.
Με επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ για τον σχεδιασμό της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και μετά την
πρόσφατη υπογραφή 20ετούς αποκλειστικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην περιοχή της Αθήνας, η
ΕΥΔΑΠ θέτει τις βάσεις για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα δραστηριότητάς της
καθώς και την επέκτασή της στην υπόλοιπη Ελλάδα.”

Ο κ. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A.  δήλωσε ότι: ”Τα
τελευταία χρόνια, η πίεση για την ενεργειακή μετάβαση έχει ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό,
πολιτικό, επιχειρηματικό, επενδυτικό), δημιουργώντας το περιβάλλον για σημαντικές αλλαγές στον
ευρύτερο ενεργειακό κλάδο.

Επιπλέον, η ενεργειακή κρίση των τελευταίων 9 μηνών, που επιδεινώνεται από τα πρόσφατα γεγονότα
στην ανατολική Ευρώπη, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον αναδεικνύει το
γεγονός ότι η ενεργειακή μετάβαση, όσο και είναι ξεκάθαρος στόχος, θα έχει δυσκολίες στην πορεία.

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πιστεύουμε ότι η αλλαγή στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε είναι ανάγκη
και ταυτόχρονα επιλογή. Σκοπεύουμε να είμαστε από τους πρωταγωνιστές της ενεργειακής μετάβασης
στις βασικές μας αγορές και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα θέματα Περιβάλλοντος – Κοινωνία – Διακυβέρνησης και η μείωση των εκπομπών CO2 καθίστανται
κεντρικά σημεία της στρατηγικής μας, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
κατά 50% μέχρι το 2030 και την επίτευξη net zero μέχρι το 2050.

Για να το πετύχουμε προχωράμε σε μια ουσιαστική αναδιάταξη κατανομής κεφαλαίων για την
απανθρακοποίηση της βασικής μας δραστηριότητας και την ανάπτυξη στη Νέα Ενέργεια, με €3 δισ. σε
αναπτυξιακές επενδύσεις μέχρι το 2030. Τους τελευταίους 12 μήνες πραγματοποιήσαμε σημαντικά
βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Είμαστε από
τους ταχύτερα αναπτυσόμενους ενεργειακούς ομίλους στον τομέα των ΑΠΕ σε όρους εγκατεστημένης
ισχύς. Επιπλέον, αναβαθμίσαμε το πλαίσιο Εταιρικής μας Διακυβέρνησης και υλοποιήσαμε τη νέα μας
εταιρική δομή, κινήσεις που θα συντελέσουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας.”

Ο κ. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp  δήλωσε
ότι η ηλιακή ενέργεια περνά πλέον κάθε κατώφλι του ενεργειακού τριλήμματος. Είναι καθαρό, είναι
ανταγωνιστικό από πλευράς κόστους και παρέχει μια διαδρομή για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Ο
συγχρονισμός ανάδυσης του ηλιακού φωτός είναι τέλειος για την Ελλάδα καθώς αντιμετωπίζει και τις
τρεις αυτές προκλήσεις ταυτόχρονα. Η ηλιακή ενέργεια αναπτύσσεται γρήγορα και προσφέρει μια
βραχυπρόθεσμη εναλλακτική λύση στο status quo. Η Lightsource bp έχει αποδείξει την ικανότητα της
ηλιακής ενέργειας να αναπτύσσεται γρήγορα και οικονομικά ανταγωνιστικά και στην Ελλάδα ξεκινώντας
την κατασκευή ενός συμπλέγματος 225 MWp στην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης που διαθέτει:

• 140 MWp που απονεμήθηκαν στην τελευταία ενεργειακή δημοπρασία με ένα κλάσμα του σημερινού
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας (38,5 EUR/MWh στη δημοπρασία Ιουνίου 2021 έναντι μέσης τιμής
χονδρικής, Δεκέμβρη 2021, 319 EUR/MWh)
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• Θα παραδώσει 225MWp ισχύος που έχει κατασκευαστεί και συνδεθεί έως τον Μάιο του 2023, 24 μήνες
από την ημερομηνία της δημοπρασίας.

Η Ελλάδα είναι ευλογημένη με αφθονία φυσικών πόρων σε σύγκριση με άλλες αγορές, αλλά δεν έχει
αξιοποιήσει όσο θα μπορούσε σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία/Πορτογαλία/Γερμανία
περίπου 40% έναντι περίπου 20% σήμερα για την Ελλάδα) που κάνει τη χώρα πιο ευάλωτη σε κρίσεις
τιμών, όπως βλέπουμε από τις τρέχουσες κρίσεις τιμολόγησης φυσικού αερίου και ενεργειακής ασφάλειας
(η μέση τιμή χονδρικής της Ελλάδας είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ27).

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει τα πολλαπλά πρόσφατα παραδείγματα ευρωπαϊκών κρατών
(Γερμανία/Πορτογαλία) που υιοθέτησαν επειγόντως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό
μείγμα της στρατηγικής, ξεπερνώντας τη σημασία των περιβαλλοντικών ή δημόσιων θεμάτων έως ότου
εκπληρωθούν οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα θα επωφεληθεί
από καθαρή, οικονομικά ανταγωνιστική και 100% ελληνική ενέργεια στο εγγύς μέλλον. Ως ένδειξη
εμπιστοσύνης στα επόμενα βήματα της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα, η Lightsource bp είναι ενεργός
επενδυτής και χτίζει μια μακροπρόθεσμη παρουσία στη χώρα.

Συντονιστής: κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS

Ομιλητές:
• κ. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece
• κ. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO
• κ. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL

Ο συντονιστής κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS &
PARTNERS, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο πάνελ και αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο του
τουρισμού στην Ελλάδα. Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους μείζονες τομείς εσόδων για την
εθνική οικονομία- έναν τομέα που παρέμεινε σταθερός ακόμη και κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συντονισμένη
τάση για τον εμπλουτισμό του εθνικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στο
πλαίσιο αυτό και συμπληρωματικά προς τον επικρατούντα, συνήθη τύπο διακοπών "ΗΛΙΟΣ και ΘΑΛΑΣΣΑ",
αναπτύσσονται στην Ελλάδα και προωθούνται σε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα εναλλακτικά είδη
τουρισμού, όπως ο ναυτικός, ο ιατρικός, ο πολιτιστικός και θρησκευτικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός, ο
γαστρονομικός τουρισμός, καθώς και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Με στόχο την κατεύθυνση αυτή της ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της άνθησης της βιομηχανίας του
τουρισμού και της φιλοξενίας, έχουν θεσπιστεί στην ελληνική έννομη τάξη φορολογικά και
χρηματοδοτικά κίνητρα για τον αλλοδαπό επενδυτή. Ένα από αυτά αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος
(Ν.4887/2022), ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τουριστικό τομέα και την ενίσχυση των
ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων. Άλλα κρίσιμα φορολογικά κίνητρα για το διεθνή επενδυτή αποτελούν
η δεκαπενταετής φορολογική ελάφρυνση ποσοστού 50% στη φορολογία αλλοδαπού εισοδήματος
αλλοδαπών φυσικών προσώπων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα (Ν. 4646/2019), η επταετής φορολογική
ελάφρυνση ποσοστού 50% για τους αλλοδαπούς επαγγελματίες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα (Ν.
4758/2020) ή η εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γραφείου (Ν. 4778/2021).

Ενδεικτικό του ρεύματος αυτού αποτελεί η διαρκώς αυξανόμενη δημιουργία υπερατλαντικών πτήσεων με
απευθείας προορισμό τη χώρα μας από διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως η Emirates, η Delta Airlines,
η United Airlines, η American Airlines, η Volotea. Ο τουρισμός στην Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν, παρά τη
διαχρονική θέση του στην εθνική οικονομία, εξελίσσεται και αναβαθμίζεται. Υπάρχουν, ωστόσο,
περιθώρια και σημεία για ακόμα μεγαλύτερη, προσεκτικότερη και βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο
περιβάλλον, στον άνθρωπο και τον πολιτισμό του.

Ο κ. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  δήλωσε ότι: ”Ο ελληνικός τουριστικός τομέας θα
συνεχίσει να σημειώνει ταχεία αναπτυξιακή πορεία το 2022 και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Παρά τις
γεωπολιτικές προκλήσεις, τις πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, τις διαταραχές στην
εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιπτώσεις της πανδημίας, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή δυναμική που
τροφοδοτείται από τις μακροχρόνιες τάσεις και τη συσσωρευμένη ζήτηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι η Ελληνική Τουριστική βιομηχανία, έχει επιβιώσει με επιτυχία μια άνευ προηγουμένου κρίση και έχει
ενδυναμώσει τα επιχειρηματικά της μοντέλα με ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Πιστεύω ότι το 2022 θα αποτελέσει μια θετική έκπληξη για όλους μας. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι
υπάρχει υγιής ζήτηση, περισσότερες μέρες διαμονής και υψηλότερη μέση δαπάνη τα οποία σε συνδυασμό
και κάτω υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ρεκόρ τουριστικών εσόδων για την
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Ελλάδα φέτος. Κοιτάζοντας πέρα από το 2022, θα ήθελα να επισημάνω την ύπαρξη ορισμένων καλών
οιωνών. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η αναμενόμενη αναβάθμισή της στην
επενδυτική βαθμίδα, η πολυετής ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα πολλά εν
εξελίξει εμβληματικά έργα όπως η αστική ανάπλαση του Ελληνικού και της Αθηναϊκής Ριβιέρα, καθώς και
το βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο και οι σύγχρονες υποδομές μας, προσελκύουν ήδη περισσότερες
επενδύσεις που με τη σειρά τους πυροδοτούν περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, νέες τάσεις όπως η εξ’
αποστάσεως εργασία, η επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση και η πράσινη οικονομία θα βοηθήσουν την Ελλάδα
να αναδιαρθρώσει περαιτέρω την οικονομία της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Avis συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο
σύγχρονων συνδρομητικών και on-demand υπηρεσιών για την κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών στον
τομέα της μετακίνησης με ασφαλή, φιλικό προς το περιβάλλον και πλήρως ψηφιακό τρόπο. Είμαι
περήφανος για αυτό το ταξίδι και χαρούμενος που μοιραζόμαστε την επιτυχία μας με διεθνείς και
θεσμικούς επενδυτές.”

Ο κ. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization,
GNTO απέστειλε το μήνυμά του αναφέροντας ότι Ο Eλληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) είναι
αρμόδιος για την εκπόνηση του σχεδίου μάρκετινγκ και την τουριστική προβολή της Ελλάδας σε όλον τον
κόσμο. Αποστολή του είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του του ποικιλόμορφου τουριστικού
προϊόντος της χώρας, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων και δράσεων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη μετά Covid εποχή η Ελλάδα βγήκε ισχυρότερη, εφαρμόζοντας επιτυχημένες εθνικές και
περιφερειακές τουριστικές πολιτικές, στοχεύοντας στην καθιέρωση της Ελλάδας ως κορυφαίου
τουριστικού προορισμού όλο το χρόνο. Ο Ε.Ο.Τ., σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς, αναβάθμισε την
ιστοσελίδα του και δημιούργησε νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως την εφαρμογή για κινητά “Visit Greece”, για
να παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο στους επισκέπτες της Ελλάδας, όπου μπορούν να βρουν εύκολα και
γρήγορα ταξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς και πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τουριστικά
ζητήματα.

Η Ελλάδα σήμανε την έναρξη της τουριστικής περιόδου νωρίς το 2022 για να ανταποκριθεί στην υψηλή
ζήτηση και την έντονη δυναμική. Ο Ε.Ο.Τ. ξεκίνησε ειδικές καμπάνιες για την προβολή προορισμών της
χώρας για χειμερινό τουρισμό και τουρισμό πόλεων και προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με
κορυφαίους Tour Operators και αεροπορικές εταιρείες, εστιάζοντας στην επέκταση της τουριστικής
περιόδου. Αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες θα εκτελούν αυτό το καλοκαίρι 14 απευθείας πτήσεις κάθε
εβδομάδα από οκτώ μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Ο στόχος του Ε.Ο.Τ. ομοίως, είναι να διεισδύσει σε νέες αγορές στοχεύοντας σε υψηλού εισοδηματικού
επιπέδου επισκέπτες, να προβάλει λιγότερο γνωστούς ελληνικούς προορισμούς και να αναπτύξει νέες
μορφές τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των: καταδυτικού, ήπιας περιπέτειας, κινηματογραφικού και
διαφόρων δραστηριοτήτων υπαίθρου. Και όλα τα προαναφερθέντα, δίδοντας προτεραιότητα στην
αειφόρο ανάπτυξη, διασφαλίζοντας τους φυσικούς πόρους της Ελλάδας και προστατεύοντας το
περιβάλλον. Επιπλέον, ένας κύριος στόχος είναι η αναβάθμιση των σχετικών με τον τουρισμό υποδομών
μας σε σημαντικούς προορισμούς, οι οποίες αφορούν σε λιμάνια, μαρίνες και δημόσια οδικά δίκτυα, όπως
και o εκσυγχρονισμός των μεταφορών και των εγκαταστάσεων φιλοξενίας.

Ο τομέας του ελληνικού τουρισμού αναπτύσσεται δυναμικά. Αντανακλά όχι μόνον τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας, αλλά επίσης την προσαρμοστικότητά του σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη
παγκόσμια αγορά, στις απαιτήσεις των επισκεπτών μας για υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα, καθώς
επίσης και σε ένα φιλικό για επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο Ε.Ο.Τ. προσκαλεί τον κόσμο να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισμό,
λαμβάνοντας υπόψιν τη σταθερότητα και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη δέσμευση
της Κυβέρνησης για δημιουργία ενός φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL  δήλωσε ότι:
”Παρουσιάζεται μπροστά μας μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να αναβαθμίσει και να εξελίξει το
τουριστικό μας προϊόν, σε συνδυασμό με την ενίσχυση / αναβάθμιση τουριστικών υποδομών που θα
υποστηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια.
Και αυτό γιατί; Αφενός, υπάρχουν σημαντικά έργα, διεθνούς εμβέλειας, τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη ή σε
προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης. Αφετέρου, υπάρχει αξιοσημείωτο pipeline έργων και δράσεων που
περιλαμβάνονται ήδη στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης [Ελλάδα 2.0] και αφορούν άμεσα
ή έμμεσα τον τουρισμό. Ειδικότερα, το σχέδιο περιλαμβάνει πάνω από €4δισ σε κονδύλια για δράσεις που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις τουριστικές υποδομές και που μπορούν να μεταμορφώσουν την χώρα,
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όπως τα κονδύλια για την Τουριστική Ανάπτυξη, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των
Νοσοκομείων, ηλεκτρική διασύνδεση νησιών και Πελοποννήσου, οπτικές ίνες σε νησιά, αναβάθμιση
δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (που
θα βελτιώσει την άνεση και την ασφάλεια των μετακινήσεων), τις Στρατηγικές Αναπλάσεις και πολλά
άλλα.

Σχετικά με τα «μεγάλα» έργα και άλλα έργα προβολής που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, ενδεικτικά μόνο
στην Αθηναϊκή ακτογραμμή είναι σε εξέλιξη ένα επενδυτικό προγράμματος άνω των €2.5 δισ για την
ερχόμενη 5ετία-6ετία που περιλαμβάνεις projects όπως το Ελληνικό, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό
Θέρετρο με Καζίνο (IRC), την κατασκευή της επέκτασης του Προβλήτα της Κρουαζιέρας στον Πειραιά,
τον Πύργο του Πειραιά, την Μαρίνα Αλίμου, τα Αστέρια της Γλυφάδας και άλλα. Στη χερσόνησο του
Αστέρα, συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο όπου μετά την εμβληματική αναβάθμιση των ξενοδοχειακών
μονάδων είναι σε πλήρη εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση και αναβάθμιση της
Μαρίνας της Βουλιαγμένης. Θα είναι μια μαρίνα παγκόσμιου βεληνεκούς, ενδεχομένως και η
πιο «ελκυστική» στην Ανατολική Μεσόγειο , με δυνατότητα υποδοχής 59 σκαφών περιλαμβανομένων
super και mega yachts.

Βεβαίως όταν μιλάμε για τουριστικές υποδομές, οι βασικές πύλες εισόδου στη χώρα και η ραχοκοκαλιά
των υποδομών, είναι τα αεροδρόμιά μας. Μετά την κορυφαία επένδυση της Fraport Greece στα 14
περιφερειακά αεροδρόμια, η επόμενη μεγάλη επένδυση σε αεροδρόμιο είναι το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο
του Ηρακλείου της Κρήτης στο Καστέλι (ΝΔΑΗΚ). Ένα έργο παραχώρησης μέσω ΣΔΙΤ, μια επένδυση άνω
των €500Μ ευρώ, με σύγχρονο βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύει σε πιστοποίηση κατά LEED του
τερματικού σταθμού, που θα μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 18εκ επιβάτες ανά έτος. Παρά την κρίση
λόγω COVID, οι μελετητικές και κατασκευαστικές εργασίες εξελίσσονται παράλληλα, ενώ λόγω της
πανδημίας δόθηκε η δυνατότητα επαναξιολόγησης κρίσιμων παραμέτρων για την βελτιστοποίηση του
σχεδιασμού και της μελλοντικής λειτουργίας του αεροδρομίου.

Kοιτώντας πάντα τη μεγάλη εικόνα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μια
αξιοσημείωτη διαδρομή προόδου σε σχέση με την περασμένη δεκαετία ενώ τα τελευταία χρόνια έχει
αλλάξει κυριολεκτικά ταχύτητα. Οι ρυθμοί στα έργα έχουν ενταθεί και τα επόμενα χρόνια θα είναι
καταιγιστικοί. Πράγματι, το πλέγμα των δράσεων που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν είναι επιθετικό,
όμως είναι πραγματικό και η μεγάλη πρόκληση πλέον θα είναι το “execution”, η εκτελεστική ικανότητα
δηλαδή από το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα για την επιτυχή υλοποίησή του. Έχοντας ζήσει μέσω της
παρουσίας μας στον κλάδο των υποδομών την μετεξέλιξη της χώρας και γνωρίζοντας την ευρύτερη
δυναμική που αναπτύσσεται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, μέσω και της σταδιακής εδραίωσης μια
άλλης νοοτροπίας στη νέα γενιά και πνεύματος συνεργασίας, αυτή η ευκαιρία δεν θα πάει χαμένη.”

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να
βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

 View all replays in our YouTube Forum dedicated Playlist
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Νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Τα δύο ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέματα :
• Greek Economy Roundtable – Implications from the Ukraine Crisis – Reforms Enhancing the Business &
Investment Landscape
• Greece’s Foray into the International Debt & Equity Capital Markets

Συντονιστής: κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS 
“The New Restructuring & Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”:

Ομιλητές:
• “Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”:
κ. George Pitsilis - Governor – Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic 
• “Labor & Pension Reform”:
H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic
• Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist, Deputy General Manager – EUROBANK 
• κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International 

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS, σημείωσε πως: "Αυτό το πάνελ θα συζητήσει τις
επιπτώσεις από την κρίση στην Ουκρανία και θα παρουσιάσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις-ορόσημα που
ενισχύουν το επιχειρηματικό και επενδυτικό τοπίο.

Μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις αφορά την αναμόρφωση ολόκληρου του ελληνικού νομικού πλαισίου
της πτώχευσης μέσω ενός νέου νόμου που αντικατέστησε όλους τους προηγούμενους. Το νέο πλαίσιο
εισήγαγε τις ακόλουθες κύριες καινοτομίες:

Τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξωδικαστική (OCW) ρύθμιση οφειλών, σε καθαρά
συναινετική βάση, αλλά με τη βοήθεια ενός αλγοριθμικού εργαλείου. Αυτό περιορίζεται στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το κράτος και είναι καθαρά εξωδικαστικό.

Ο νέος νόμος μεταφέρει, επίσης, την Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα (1023/2019).
Η διαδικασία αναδιάρθρωσης στη χώρα μας είναι πλέον πλήρως εναρμονισμένη με την Οδηγία, ενώ η
Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τήρησε την αρχική προθεσμία
μεταφοράς. Επίσης, είναι εξορθολογισμένος και απλός και έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των
συμφωνιών αναδιάρθρωσης που υποβάλλονται προς κύρωση και σε αύξηση του αριθμού των συμφωνιών
που πράγματι κυρώνονται.

Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κύρια διαδικασία πτώχευσης, ορισμένες από τις οποίες αφορούν την
παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις που απέτυχαν, αλλά και σε υπερχρεωμένους
καταναλωτές.

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικά
εξορθολογισμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς. Τώρα το δικαστήριο που κηρύσσει σε
πτώχευση μια μεγαλύτερη επιχείρηση αποφασίζει είτε την τμηματική ρευστοποίηση της περιουσίας της
είτε την πώλησή της ως ζωντανής λειτουργούσας επιχείρησης. 
Ο νέος νόμος ρυθμίζει το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας και επιτρέπει όχι μόνο σε φυσικά
αλλά και σε νομικά πρόσωπα να διορίζονται ως διαχειριστές. Προβλέπει ζητήματα όπως η πιστοποίηση, η
ασφάλιση ευθύνης, ο κώδικας δεοντολογίας και ο έλεγχος των επαγγελματικών παραπτωμάτων.

Στόχος ήταν επίσης να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που δυσχέραιναν τις διαδικασίες υπό το
προηγούμενο καθεστώς, όπως η κατάχρηση της διαδικασίας, ιδίως σε σχέση με τις αναστολές εκτέλεσης,
ο περιορισμός της δικαστικής παρέμβασης, η ενίσχυση του ρόλου των πιστωτών στις κρίσιμες αποφάσεις,
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αλλά και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της προστασίας που παρέχεται στις έντιμες αλλά
χρεοκοπημένες επιχειρήσεις.

Οι νέες διαδικασίες κάνουν εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την καταχώριση, τη
δημοσίευση των διαδικαστικών σταδίων και αποφάσεων, την ψηφοφορία μεταξύ των μερών, καθώς και
τις αιτήσεις και την υποβολή προτάσεων. Είναι εξίσου σημαντικό ότι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
διευκολύνει σημαντικά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και αναμένεται να μας επιτρέψει να
εντοπίσουμε λάθη και παραλείψεις και να προτείνουμε βελτιώσεις γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ο νόμος αυτός αποτελεί μια κρίσιμη μεταρρύθμιση που θα ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικού
κινδύνου, θα επιτρέψει την επίλυση του προβλήματος της υπερχρέωσης μέσω της ταχείας διευθέτησης
των οφειλών, θα αυξήσει την ανάκτηση των πιστωτών και θα επαναφέρει τα παραγωγικά μέσα σε
παραγωγικές χρήσεις με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι πριν".

Ο κ. George Pitsilis - Governor – Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic ,
αναφερθηκε στο νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, με στοχο να παρέχει η
ΑΑΔΕ εξειδικευμένες απαντήσεις στους επενδυτές για το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής τους,
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια
«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:
- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
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- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.

Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ο H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic , τόνισε:
"Τα δίδυμα ελλείμματα στο τέλος της δεκαετίας του 2000 οδήγησαν στα προγράμματα προσαρμογής της
ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη
δημιουργία του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού ήταν τα ελλείμματα του ασφαλιστικού
συστήματος, ενώ η απώλεια ανταγωνιστικότητας, που οδηγούσε σε ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, οφειλόταν στην αύξηση του κόστους εργασίας, το οποίο με τη σειρά του οφειλόταν στις
δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας. Την ίδια στιγμή και παρά τη ραγδαία αύξηση των δαπανών κοινωνικής
προστασίας πριν την κρίση, το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα παρέμενε
αναποτελεσματικό, όπως φαίνεται από τα υψηλά επίπεδα φτώχειας και ανισότητας.

Την τελευταία δεκαετία, υλοποιήθηκαν διάφορες μεταρρυθμίσεις προκειμένου η ελληνική αγορά εργασίας
να γίνει πιο ελαστική, το ασφαλιστικό σύστημα να αναδιαρθρωθεί και να συγκρατηθεί η δαπάνη, καθώς
και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Σαν αποτέλεσμα των
παραπάνω, η κατάταξη της Ελλάδας σε διάφορες στατιστικές βελτιώθηκε, όμως σίγουρα χρειάζεται
περισσότερη προσπάθεια.

Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας, η νέα κυβέρνηση υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, το
ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία.

Η νέα εργατική νομοθεσία ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το 2021, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του
νομοθετικού πλαισίου, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980. Μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση
του χρόνου εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με
λεπτομέρεια το χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας
σε ανεξάρτητη αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής.

Όσον αφορά στις συντάξεις, η πρόσφατη μεταρρύθμιση στοχεύει στη σταδιακή μετατροπή της
επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Θα δημιουργηθούν ατομικοί λογαριασμοί
για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από το 2022 και έπειτα. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη
μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην
αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία,
ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή
υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές.

Περαιτέρω, υιοθετήθηκε μια σειρά διατάξεων με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας,
καθώς και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η ενίσχυση
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους, η ελληνική κυβέρνηση
έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν απροστάτευτο. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα,
μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να
μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας δεκαετίας σε “brain gain”. Επίσης, ένα πλήθος κοινωνικών
δεικτών βελτιώνεται και με τις υιοθετούμενες πολιτικές αναμένουμε πως θα βελτιωθούν περαιτέρω.
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Παρά τις αρνητικές συνέπειες της ουκρανικής κρίσης, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί
αμείωτη και τα αποτελέσματά τους θα ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας".

Ο Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK , τόνισε:
"η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η
διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί
και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να
επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από
την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι
μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού
μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες
οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές
προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το
τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα
δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες
χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και
κεφαλαιακή επάρκεια)".

Ο κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs
International, επεσήμανε ότι η εισβολή στην Ουκρανία δεν είναι απλώς ένα τραγικό γεγονός, αλλά ένα
μεγάλο συνολικό σοκ για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας παρεμπόδισε το
διαθέσιμο εισόδημα του Ευρωπαίου καταναλωτή και μείωσε την οικονομική δραστηριότητα αυξάνοντας
το κόστος παραγωγής. Ακόμη και πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, όλες οι μεγάλες αγορές ενέργειας
και μετάλλων ήταν ήδη ελλειμματικές και το τελευταίο γεγονός απλώς επιδείνωσε αυτό το διαρθρωτικό
ζήτημα. Η ελληνική οικονομία ετοιμαζόταν να ξεκινήσει έναν πολυετή επενδυτικό κύκλο, ενισχυμένη από
τον ούριο άνεμο της επαναλειτουργίας, την παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες και την ευρωπαϊκή
δημοσιονομική στήριξη αξίας περίπου 17% του ΑΕΠ. Ωστόσο, ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο για τη
μεταμόρφωση της δομής της οικονομίας απαιτεί ενέργεια, εμπορεύματα και κρίσιμες πρώτες ύλες για
την υιοθέτηση καλύτερων τεχνολογιών. Ο πόλεμος, αυξάνοντας τον κίνδυνο διακοπής, άσκησε πίεση στις
εθνικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τα δημοσιονομικά τους περιθώρια μέχρι το τέλος του 2022. Η
ελληνική κυβέρνηση, όπως και άλλες στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να μετριάσει την
άνοδο του ενεργειακού κόστους, τόσο ισχυρή που πιθανόν να αυξηθεί ο πληθωρισμός στο 9% στη ζώνη
του ευρώ, διατηρώντας παράλληλα την ελληνική οικονομία και διατηρώντας την έτοιμη να αξιοποιήσει
το υποκείμενα δυνητικά οφέλη. Η διατήρηση της ελληνικής οικονομίας σε αυτό το στενό μονοπάτι δεν θα
είναι εύκολη, αλλά πιθανότατα θα προσφέρει πολύ μεγάλη ανταμοιβή μόλις τελειώσει η ενεργειακή
έκτακτη ανάγκη και ο επενδυτικός κύκλος θα ξεκινήσει με πλήρη ισχύ.

Συντονιστής: κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank

Ομιλητές:
• κα. Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG – BNP Paribas
• κ. Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi 
• κ. Dimitris Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs 
• κα. Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece
• κ. Morven Jones, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC
• κ. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency
• κ. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION
S.A. (PPC S.A.)
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Ο κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank  τόνισε ότι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον
παγκοσμίως υπόκειται σε μια σειρά προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων επιτοκίων, των
τιμών της ενέργειας και των γεωπολιτικών κινδύνων. Η Ελλάδα είναι οικονομικά σταθερή και προσφέρει
πολύ ελκυστικές ευκαιρίες για απόδοση επενδυτών σε διάφορους τομείς. Στο νέο περιβάλλον, οι ελληνικές
εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηματοδοτήσουν
το χρέος τους, αλλά πιο έντονα από ποτέ, θα υπάρξει μια φυγή προς την ποιότητα, ισχυρές ομάδες
διαχείρισης, ισχυρά επιχειρηματικά σχέδια. Οι επενδυτές θα είναι επιλεκτικοί και έντιμοι και οι πιθανοί
εκδότες των κεφαλαιαγορών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και προσεκτικοί.

Η κα. Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP
Paribas δήλωσε ότι: "Τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της Αειφόρου Ανάπτυξης κατά το προηγούμενο
έτος σχετίζονταν με την γνωστοποίηση και την αναφορά του αντικτύπου της. Ρυθμιστικοί φορείς
παγκοσμίως έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να παράσχουν καθοδήγηση στην ευρύτερη αγορά
σχετικά με το τι αποτελεί βιώσιμη επένδυση και ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο την ανταλλαγή
δεδομένων για την προώθηση της διαφάνειας και τον αναπροσανατολισμό των κεφαλαιακών ροών προς
πραγματικά βιώσιμες δραστηριότητες. Αναφορικά με τα προϊόντα στις κεφαλαιαγορές οµολογιών, τα
ομόλογα τα οποία είναι συνδεδεμένα με την βιωσιμότητα αναδείχθηκαν ως τα προτιμητέα προκειμένου να
επικοινωνηθεί η εναρμόνιση της Συμφωνίας του Παρισιού με τους εκδότες που ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να έχουν αρκετά σχέδια ή δαπάνες για την έκδοση ομολογιών με την
ένδειξη Χρήσης Εσόδων. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν μια ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς οι
φιλόδοξοι στόχοι σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη και η υψηλής ποιότητας γνωστοποιήσεις γίνονται το
επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, η οποία θα δει στους Έλληνες εκδότες μια επιλογή
διαφοροποίησης στην αποστολή τους να μεταβούν σε μια καθαρότερη παγκόσμια οικονομία".

Ο κ. Dimitris Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman
Sachs τόνισε ότι: "Το 2021 αποτέλεσε ένα κομβικό έτος για την αγορά μετοχών στην Ελλάδα και το
Χρηματιστήριο Αθηνών, περίπου 4 δις ευρώ νέα κεφάλαια αντλήθηκαν από μόνο 3 ελληνικές εταιρείες
(Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ) σε σχέση με μηδενική άντληση νέων κεφαλαίων στο ΧΑΑ από το
2016 μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα ξαναμπήκε στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών μετά από πολλά χρόνια
απραξίας και εκτιμώ πως θα δούμε περισσότερες ελληνικές εταιρείες να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο
άντλησης ξένων θεσμικών κεφαλαίων, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που η αγορά άνοιξε για τις
ελληνικές μετοχές. Οι ελληνικές μετοχές σε συγκεκριμένους κλάδους προσφέρουν ένα μοναδικό
συνδυασμό "υπεραξίας" και "υψηλής ανάπτυξης" δηλαδή ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά ταυτόχρονα
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές".

Η κα. Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece
τόνισε ότι: "Στην HSBC, με δεδομένη την παγκόσμια παρουσία μας και τη συνεργασία μας με πελάτες σε
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, γεωγραφίες και τομείς της οικονομίας, αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο
ρόλο που μπορούμε να έχουμε στην προώθηση των αλλαγών και στη χρηματοδότηση της βιομηχανικής
μετάβασης που απαιτείται για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην παγκόσμια οικονομία.
Προκειμένου να υποστηρίξουμε τη μετάβαση σε οικονομία μηδενικού άνθρακα, σκοπεύουμε να παρέχουμε
και να διευκολύνουμε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ύψους $750δις και $1τρις μέχρι το 2030
για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην μετάβαση τους προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η ανάγκη για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεχίζει να εντείνεται και οι προσδοκίες των
εμπλεκόμενων φορέων έχουν εξελιχθεί στη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση
θα χρειαστεί δράσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για την προάσπιση της ενεργειακής ασφάλειας αλλά η
γενική επιταγή που παραμένει κρίσιμη, και για αυτή την δεκαετία αλλά και για τις επόμενες, είναι να
επιταχυνθούν οι επενδύσεις στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, προκειμένου να “ξεκλειδώσουμε” κεφάλαια για τη
χρηματοδότηση καθαρών τεχνολογιών, υποδομών και δεξιοτήτων, και η ξεκάθαρη στοχοθέτηση των
προσδοκιών για τη μετάβαση με επιστημονικά κριτήρια, θα δώσει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να
διαδραματίσουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο στο να βοηθήσουν τον κόσμο να φτάσει σε ένα μέλλον
μηδενικού αποτυπώματος.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η κυκλική οικονομία, οι καθαρές τεχνολογίες και o ψηφιακός μετασχηματισμός. Η στήριξη των
πελατών μας στην εξεύρεση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών και στην πορεία
τους προς τη μετάβαση σε βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την HSBC. Ως
κορυφαία τράπεζα στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, έχουμε ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών από Έλληνες
εκδότες τον τελευταίο χρόνο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων συνδεδεμένων με στόχους ESG, όπως
πράσινα ομόλογα και ομόλογα με δείκτη αειφορίας, πρωτοπορώντας και με την έκδοση του πρώτου
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ομολόγου με δείκτη αειφορίας στην Ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων με υψηλή απόδοση.

Η HSBC βραβεύθηκε το 2022 σε έξι κατηγορίες των “Environmental Finance Bond Awards” σε αναγνώριση
του ρόλου που έχει διατελέσει στην έκδοση πράσινων ομολόγων και ομολόγων με δείκτες που σχετίζονται
με την κοινωνία και την αειφορία κατά τη διάρκεια του 2021".

Ο κ. Morven Jones, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC  απέστειλε το
μήνυμά του αναφέροντας ότι το 2021 ήταν μια πολύ ενεργή χρονιά για τους Έλληνες εκδότες στις
κεφαλαιαγορές των διαφόρων κλάδων και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Οι εκδότες αξιοποίησαν
το ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς με πτώση των αποδόσεων, άφθονη ρευστότητα, περιορισμένη
μεταβλητότητα και με βελτίωση των χαρακτηριστικών κινδύνου της χώρας για την Ελλάδα. Οι
συναλλαγές γενικά έλαβαν υγιή βαθμό υπερπροσφοράς και περιορίστηκαν οι παραχωρήσεις νέων
εκδόσεων.

Η ελληνικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους συνέχισε να εξομαλύνει τις εργασίες
χρηματοδότησης του κράτους με αρκετές συναλλαγές ορόσημο, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας κοινοπραξίας μετά την κρίση χρέους με διάρκεια 31 ετών, καθώς και επιτυγχάνοντας
το χαμηλότερο τοκομερίδιο GGB στη διάρκεια 10 ετών. Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι στόχοι
κεφαλαίου και MREL οδήγησαν κυρίως στην έκδοση. Γίναμε μάρτυρες μιας ισχυρής εγχώριας προσφοράς
για συναλλαγές υψηλής ποιότητας και αύξησης της απορρόφησης από διεθνείς επενδυτές, καθώς οι
τράπεζες μείωσαν επιτυχώς πληθώρα των δανείων NPL κατά τη διάρκεια του έτους. Η εταιρική προσφορά
είχε κυρίως θέμα το ESG, καθώς οι εταιρείες χρηματοδότησαν σχέδια για τη μείωση των εκπομπών
άνθρακα και την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πλαίσιο ESG βοήθησε
τους εκδότες να διαφοροποιήσουν και να επεκτείνουν τη διεθνή επενδυτική τους βάση.

Φέτος, με τη συνεχιζόμενη αστάθεια και τον γεωπολιτικό κίνδυνο, μόνο η ελληνική κυβέρνηση είχε
πρόσβαση στην αγορά μέχρι σήμερα. Οι εκδότες σε όλους τους τομείς γενικά παραμένουν ρευστοί και
μπορούν να είναι ευέλικτοι με το χρονοδιάγραμμα των χρηματοδοτικών επιχειρήσεών τους. Η κυβέρνηση
συνεχίζει να διατηρεί ένα μεγάλο απόθεμα μετρητών που περιορίζει την ανάγκη έκδοσης. Αναμένουμε
συνεχή αστάθεια και στενότερα περιθώρια έκδοσης για το υπόλοιπο του έτους και οι εκδότες πρέπει να
είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν τις αγορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η τακτική δέσμευση των
επενδυτών θα είναι επιτακτική, ιδίως όταν το σκηνικό της αγοράς είναι προκλητικό.

Ο κ. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency  τόνισε ότι: "Το
2021, η Ελλάδα (Ελληνική Δημοκρατία – ΕΔ) ολοκλήρωσε την αποστολή της όσον αφορά την ανασύσταση
της καμπύλης αποδόσεων των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων (GGB), διευρύνοντας το προφίλ
ληκτότητας του διαπραγματεύσιμου χρέους έως και τα 32 χρόνια, αξιοποιώντας την ευκαιρία του PEPP.

Η Ελλάδα παρείχε επίσης επιπλέον ρευστότητα μέσω re-openings υφιστάμενων εκδόσεων Ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και πράξεων ανταλλαγών παλαιών ομολόγων με νέα, διευκολύνοντας
έτσι τη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς, μειώνοντας τις στρεβλώσεις που προκλήθηκαν λόγω
έλλειψης ρευστότητας. Τώρα πλέον, πολλές εκδόσεις ΟΕΔ έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα που λογίζονται ως
«ομόλογα αναφοράς» τυπικής χώρας της Ευρωζώνης.

Η στρατηγική χρηματοδότησης της ΕΔ για το 2022 θα είναι παρόμοια με αυτή των προηγούμενων ετών,
καθώς, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το ενδιαφέρον των επενδυτών, θα συνεχίσουμε να
εκδίδουμε ομόλογα αναφοράς συμπληρώνοντας τα κενά στο φάσμα λήξεων, παρέχοντας επιπλέον
ρευστότητα, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης του ΕΔ, διατηρώντας μια
«κανονική» κλήση στην καμπύλη αποδόσεων των κρατικών χρεογράφων.

Η ΕΔ εξετάζει επίσης την πιθανότητα να εκδώσει πράσινα ή βιώσιμα ομόλογα, με μια πρώτη έκδοση που
θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότησης του ΕΔ το 2022. Εστιάζουμε σε
«πράσινα» έργα εκδίδοντας «πράσινα» ομόλογα χωρίς να απορρίπτουμε τη δυνατότητα επέκτασης του
πεδίου εφαρμογής της «πράσινης» στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και
προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει . Ένας από τους
κύριους στόχους για την έκδοση «πράσινων» ομολόγων είναι η επέκταση της βάσης των επενδυτών χωρίς
να παραγνωρίζεται η σημασία τους στη βελτίωση της εικόνας του ΕΔ καθώς και η δυνατότητα μείωσης
του νέου κόστους δανεισμού. Η ενσωμάτωση του «πράσινου» στοιχείου δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της
δανειακής στρατηγικής του ΕΔ, αλλά αντιθέτως θα είναι συμπληρωματική σε αυτή.

Τέλος, στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας χρέους, τόσο του ποσοστού των
ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως προς το ΑΕΠ όσο και του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό
θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού πράξεων δανεισμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διατηρώντας
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τα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του FX και τον κίνδυνο επιτοκίου του ελληνικού χαρτοφυλακίου
χρέους, παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες στους επενδυτές σχετικά με τις επενδύσεις τους σε GGBs.

Τέλος, δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της
ευνοϊκής δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΔ, η
δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις πτυχές της, τόσο από
την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και ως προς τον όγκο των εκδόσεων, τις διάρκειες,
κ.λπ."

Ο κ. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER
CORPORATION S.A. (PPC S.A.) τόνισε ότι: “H τρέχουσα γεωπολιτική κρίση έχει οδηγήσει σε μία
πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, η οποία καταδεικνύει την αναγκαιότητα υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου η Ελλάδα να απεξαρτηθεί γρηγορότερα από τα
ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες κρίσεις. Η ΔΕΗ έχει την πιο κατάλληλη στρατηγική προκειμένου να
ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, διαθέτοντας σήμερα το ταχύτερα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο
έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ βρίσκεται σε μοναδική θέση για να
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις
ενεργειακές υποδομές της χώρας. Ως η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα, η ΔΕΗ θα
έχει ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρέχοντας
ταυτόχρονα στην χώρα την απαιτούμενη παραγωγή για την διατήρηση της ενεργειακής ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία πραγματικότητα
που όλοι βιώνουμε. Φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί από διάφορες χώρες για την αποανθρακοποίηση και τον
εξηλεκτρισμό των οικονομιών με στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Αυτό
το περιβάλλον δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για χώρες, ειδικά τις ευρωπαϊκές, δεδομένου ότι η Ευρώπη
είναι η κινητήριος δύναμη για αυτή την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρώπης, αποτελεί σήμερα ίσως την πιο ελκυστική ευκαιρία στην περιοχή. Το
ενεργειακό μείγμα αναμένεται να εξελιχθεί εντυπωσιακά τα επόμενα 5 χρόνια, με την προσθήκη περίπου
10GW νέας ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με βέλτιστες συνθήκες στην Ελλάδα για
φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Και όλα αυτά με ένα αυξανόμενα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο από
μία κυβέρνηση η οποία έχει καταστήσει την ενεργειακή μετάβαση ως βασική προτεραιότητα.

Το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τη ΔΕΗ. Πραγματοποιήσαμε εντυπωσιακή επάνοδο
στις αγορές κεφαλαίου με την έκδοση των πρώτων ομολογιών αειφορίας υψηλής απόδοσης στην Ευρώπη
και με μια άκρως επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €1,35 δις. με πολύ ισχυρή παρουσία
διεθνών επενδυτών η οποία θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε τους βασικούς στρατηγικούς μας
στόχους. Επιπλέον, προχωρήσαμε σε μία ακόμα συναλλαγή ορόσημο μέσω της συμφωνίας για την πώληση
στην Macquarie, μιας κορυφαίας εταιρείας υποδομών στον κόσμο, του 49% της συμμετοχής μας στο
ΔΕΔΔΗΕ, με τίμημα το οποίο παραπέμπει στην μεγαλύτερη αποτίμηση εταιρείας υποδομών μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, συνεχίσαμε την πρόοδο στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο
χαρτοφυλάκιο έργων μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί
περαιτέρω το 2022 προκειμένου να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα οικονομικά οφέλη αυτής της
ανάπτυξης από το 2023 και μετά.”

• Panels photos

• View all replays in our YouTube Forum dedicated Playlist 
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Capital Link: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις
επενδύσεις

Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Τράπεζες,Οργανισμοί, και Ανώτερα
Κυβερνητικά Στελέχη συμμετείχαν στο Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές,
Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το ¨ τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022  με φυσική παρουσία,  σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς,  με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης
και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Τα δύο ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέματα :

Why Greece –The Domestic Institutional Investor Viewpoint
Why Greece – The International Investor Perspective

 

WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT

 Συντονιστής: κα. Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm

Ομιλητές:

κ. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM
κ. Takis Solomos, Partner – Elikonos Capital Partners
κα. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners
κ. George Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM
κ. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group

 

Η κ. Ελισάβετ Ελευθεριάδη, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Κυριακίδη Γεωργόπουλου ,
επικεφαλής του Τομέων Ανάπτυξης Έργων, Startups & Καινοτομίας, στην εισαγωγική της ομιλία δήλωσε
ότι το Capital Link Forum συγκεντρώνει τους εκλεκτότερους εκπροσώπους της «Team Greece» στην
οικονομία και τις επιχειρήσεις και παλιούς, νέους και εν δυνάμει φίλους. Επαίνεσε το πάνελ των
εξαιρετικών εκπροσώπων του κόσμου των επιχειρηματικών συμφωνιών, της ανάληψης και διαχείρισης
ρίσκου στην Ελλάδα, με προσωπική επένδυση στυ στη χώρα και ως εκ τούτου απολύτως αρμόδιοι να
τοποθετηθούν στο ερώτημα «Γιατί η Ελλάδα» από την άποψη εσωτερικού θεσμικού επενδυτή. Το πάνελ
αποτελούνταν από τρεις εκπροσώπους ελληνικών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (κ. Νίκος Κούλης,
Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments, Τάκης Σολωμός, Εταίρος της Elikonos Capital και κα Ελένη
Μπαθιανάκη, Εταίρος της EOS Capital Partners), εκπρόσωπο εταιρείας διαχείρισης και είσπραξης
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Απαιτήσεων (ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος της Intrum) και εκπρόσωπο ενός
επιτυχημένου ελληνικού Fintech και παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, του κ. Γιάννη Γκικόπουλου,
Qualco. Η κ. Ελευθεριάδη υπενθύμισε στο κοινό ότι η θεματική του πάνελ, δηλαδή η άποψη του Εγχώριου
Θεσμικού Επενδυτή για την Ελλάδα αποτελεί σταθερή θεματική του φόρουμ Capital Link, επιτρέποντας
επίσης συγκριτικές προσεγγίσεις. Η οπτική γωνία του πάνελ είναι συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς το 98% των ελληνικών επιχειρήσεων εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, και οι νεοφυείς
επιχειρήσεις, καθώς η Ελλάδα τις έχει αγκαλιάσει με μεγάλο ενθουσιασμό, έχοντας ήδη αναδείξει μια
εταιρεία unicorn, άλλες να βρίσκονται στην ίδια πορεία και μια καλή κληρονομιά πολύ επιτυχημένων
πωλήσεων εταιρειών προερχομένων από τον κόσμο των νεοφυών. Η θεματική που κάλυψε το πάνελ ήταν
πώς ήταν το 2021 για τα ιδιωτικά κεφάλαια και την Ελλάδα και ποιες είναι οι προοπτικές για το 2022
βάσει της εικόνας του 2021, γιατί επιλέγεται η Ελλάδα από τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ποια
είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ποιοι τομείς έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικοί με την πάροδο του
χρόνου, αν οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν γίνει πιο τεχνολογικά προσανατολισμένες λόγω του Covid και πώς
αυτό και τέλος, πώς προχωρά η εκκαθάριση των ελληνικών ΜΕΔ και ποιες είναι οι άμεσες επενδυτικές
ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.

Ο κ. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM, δήλωσε ότι, παρά την σημερινή κατάσταση
στην Ουκρανία με το μεγάλο ανθρωπιστικό και οικονομικό κόστος που η εισβολή έχει προκαλέσει, είναι
αισιόδοξος για τις επενδύσεις σε ελληνικές SMEs.

Αυτό οφείλεται σε μια ευτυχή σύγκλιση πολλών παραγόντων: Οι μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις είναι
πολύ πιο ανταγωνιστικές σήμερα. Μετά από δέκα χρόνια ύφεσης οι διοικήσεις τους συνειδητοποιούν ότι η
επιτυχία είναι συνώνυμη με την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή σκηνή (και επομένως χρειάζονται
κεφάλαια και  πρόσθετη τεχνογνωσία). Επιπλέον η Ελλάδα Έχει την τύχη να έχει ίσως την  πιο φιλική προς
την ανάπτυξη κυβέρνηση  των  τελευταίων  τουλάχιστον 20 ετών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε
συνδυασμό με τη σχετική έλλειψη χρηματοδότησης από private equity σε σχέση με άλλες χώρες,  έχουν
δημιουργήσει μια σχετική ανισορροπία στην Ελληνική αγορά που ανοίγει ελκυστικές ευκαιρίες σε ένα
σοβαρό επενδυτή. Με εξαίρεση την περίπτωση που κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός επιβαρύνει
σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον, η Deca Investments αναμένει ότι αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον θα
συνεχίσει να υφίσταται στο άμεσο μέλλον.

Η κα. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners, δήλωσε ότι η EOS Capital Partners είναι ένα
Ελληνικό επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών συμμετοχών (private equity fund) με κεφάλαια υπό διαχείριση
ύψους €150εκ., που επενδύει κυρίως σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να παίξει ένα
καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξή τους και να συμβάλει στην αναδιαμόρφωση του Ελληνικού
επιχειρηματικού χάρτη.

Η EOS μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει έξι επενδύσεις και μία αποεπένδυση, έχοντας επενδύσει περίπου το
50% των υπό διαχείριση κεφαλαίων της σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Οι
συμμετοχές της δραστηριοποιούνται κυρίως σε  αμυντικούς κλάδους με χαρακτηριστικά διεθνούς
ανάπτυξης, ενώ διαθέτουν εξαιρετικές ομάδες διοίκησης, ισχυρή κεφαλαιακή δομή και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Απαραίτητο συστατικό μίας επιτυχούς επένδυσης σε μία Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση είναι η
ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού οράματος και των επιχειρηματικών αξιών μεταξύ των υφιστάμενων
μετόχων και του χρηματοοικονομικού επενδυτή. Οι μέτοχοι οφείλουν να εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη
της Εταιρίας τους, είτε οργανικά είτε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων εκμεταλλευόμενοι πιθανές
ευκαιρίες συγκέντρωσης του κλάδου τους, ενώ ο χρηματοοικονομικός επενδυτής διευκολύνει αυτή τη
διαδικασία προσφέροντας οικονομική, διοικητική και στρατηγική ενίσχυση.

Στόχος μας είναι οι εταιρίες που έχουμε επενδύσει να αναπτυχθούν ώστε να γίνουν οι επόμενοι εγχώριοι
ηγέτες στους κλάδους τους και να προσελκύσουν το διεθνές ενδιαφέρον είτε χρηματοοικονομικών είτε
στρατηγικών επενδυτών, διαδραματίζοντας έτσι έναν στρατηγικό ρόλο για την Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή.

Πέραν των αναπτυξιακών κεφαλαίων που παρέχουμε στις εταιρίες που επενδύουμε, είναι ζωτικής
σημασίας για εμάς να συμμετέχουμε τόσο στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού τους όσο και στο
μετασχηματισμό της εταιρικής τους διακυβέρνησης από οικογενειακές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις με
ισχυρές εταιρικές δομές, διασφαλίζοντας  παράλληλα την ανάπτυξη τους ακόμα στο γεμάτο προκλήσεις
επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι τα Ελληνικά επενδυτικά ταμεία ιδιωτικών συμμετοχών (Greek private equities)
μπορούν να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των Ελληνικών εταιριών δεδομένης της βαθιάς
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γνώσης που έχουν για την εγχώρια αγορά.

O κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas δήλωσε: «Μεγάλο μέρος των
επιχειρήσεων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε, έχουν ανάγκη λύσεων πέραν της
αναδιάρθρωσης των οφειλών τους. Χρειάζονται λειτουργική αναδιάρθρωση, με νέες επενδύσεις, ενίσχυση
σε τεχνογνωσία και υποδομές, πρόσβαση στις αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στην
κατεύθυνση αυτή, λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την στήριξή τους ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα
όπως το ΕΣΠΑ ενώ προχωρούμε σε βάθος ανάλυση κλάδων της οικονομίας. Κλάδοι όπως ο ξενοδοχειακός
ή ο κλάδος τροφίμων, για παράδειγμα, έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης αλλά έχουν παράλληλα,
ανάγκη αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης, ανάπτυξης συνεργειών, συνένωσης δυνάμεων, προκειμένου να
αξιοποιήσουν το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, να γίνουν ανταγωνιστικοί και να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας. Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία του Ομίλου μας, όπως και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
ενώ θεωρούμε ότι ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι η καταλληλότερη λύση, για χιλιάδες ιδιώτες
αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που χρειάζονται μία αποτελεσματική λύση ρύθμισης για το
σύνολο των οφειλών τους, τόσο σε χρηματοδοτικούς φορείς, όσο και στο Δημόσιο.

Ο κ. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group, τόνισε: «Οι
τεχνολογίες νέας γενιάς θεωρούνται ήδη παρωχημένες: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας, οι τεχνολογίες νέας γενιάς, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), Machine Learning, NLU / NLP, Edge
και Quantum computing, αναδείχθηκαν σταδιακά σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

 

DaaC (Disease as a Catalyst): Παρά την αδιαμφισβήτητα αρνητική της χροιά, η πανδημία λειτούργησε
ως καταλύτης στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το χάσμα ανάμεσα στη Θεωρία και την Πράξη: Σε θεωρητικό επίπεδο, το γεγονός ότι ακόμα και τα
πιο στιβαρά επιχειρηματικά μοντέλα αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις μηχανές σε αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα, αποτελεί κοινή παραδοχή. Σε πρακτικό επίπεδο, τα βασικά χαρακτηριστικά των
τεχνολογιών νέας γενιάς μπορούν να οριστούν με βάση τους παρακάτω τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Καταλύτης μελλοντικής ανάπτυξης: Ο εντοπισμός, η επεξεργασία, ο καθαρισμός και η
διάρθρωση των δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για κάθε τύπο αλγορίθμου
Τεχνητής Νοημοσύνης· από την εξαγωγή insights και τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων ή των
προσπαθειών διείσδυσης σε νέες αγορές μέχρι τον εντοπισμό νέων χρηστών ή την προσέλκυση των
υπαρχόντων μέσω στοχευμένων campaigns και τον ορισμό των κατάλληλων use cases σύμφωνα με
τη ζήτηση της αγοράς.
Η σημασία του ανθρωπίνου κεφαλαίου: Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, η
αδιάκοπη 24/7 υποστήριξη στον χρήστη και η ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων θα
μπορούσαν να αμβλύνουν την εργασιακή ρουτίνα, να απελευθερώσουν περισσότερο χρόνο για
δημιουργική σκέψη, αλλά και να συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων.
Μεγιστοποίηση κέρδους: Η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού διαμέσου του
επαναπροσδιορισμού των επιχειρηματικών μοντέλων και των κεντρικών διαδικασιών, αλλά και η
διαρκής εκπαίδευση κάθε εργαζομένου έναντι της αναπαραγωγής αποτελεσματικών πρακτικών
τρίτων, θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία και συνεκδοχικά, να αναδείξουν την
αναγκαιότητα της κατανομής των πόρων στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους:  Παραδόξως, παρά το γεγονός ότι όλοι μιλούν για την
Τεχνητή Νοημοσύνη, τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης νέων τεχνολογιών φέρει η Ιαπωνία, όπου περίπου
το 25% των εταιρικών οντοτήτων μπορούν να χαρακτηριστούν ως ηγέτες στον κλάδο αυτό.
Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως περίπου το 75% των τεχνολογιών αυτών παραμένει ανεκμετάλλευτο. Οι
ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης τείνουν να επενδύουν μέχρι και το τριπλάσιο του ποσού που διαθέτουν
εταιρείες, οι οποίες υστερούν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αποκομίζοντας αντίστοιχα, τριπλάσια
κερδοφορία συγκριτικά με εκείνες.»

 

WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE

Συντονιστής: κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP

Ομιλητές:
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κ. Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL
κ. Dimitrios Athanasopoulos, Group Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd
κ. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit
κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners
κ. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS
κ. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group

 

Ο κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP, δήλωσε: «Είμαστε πολύ
ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ένα τόσο διακεκριμένο πάνελ για να συζητήσουμε την προοπτική των
διεθνών επενδυτών όσον αφορά την Ελλάδα – μια χώρα που έχει ανακάμψει τρομερά και είδε τις άμεσες
ξένες επενδύσεις να αυξάνονται και τα NPL να μειώνονται». Το πάνελ εξέτασε το εύρος αυτού που έκανε
την Ελλάδα τόσο ελκυστική τα τελευταία χρόνια, τις συγκεκριμένες συναλλαγές στον χώρο των
ιδιωτικών κεφαλαίων και των NPL, όπου υπάρχουν μελλοντικές ευκαιρίες, και τη συνολική προοπτική για
την Ελλάδα δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων. Ενώ οι προκλήσεις παραμένουν και τα πρόσφατα
τρέχοντα γεγονότα θα έχουν αντίκτυπο, η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες στο παρελθόν και το
πάνελ είναι αισιόδοξο για ευκαιρίες στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια σε ορισμένους τομείς καθώς και
γενικά στο σύνολό της.»

 

Ο κ. Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL, τόνισε: «Η ελληνική
οικονομία εισήλθε στο 2022 με αξιοσημείωτη δυναμική, με τις αρχικές συγκλίνουσες εκτιμήσεις για την
αύξηση του ΑΕΠ να είναι της τάξης του 4,5-5%. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η αισιοδοξία αυτή
κάμφθηκε με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, αλλά η ανάκαμψη μάλλον θα επιβραδυνθεί παρά θα
σταματήσει. Η Ελλάδα είναι συγκριτικά αρκετά απομονωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και
αναμένεται να αντιμετωπίσει την κρίση καλύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι προοπτικές για τις επενδύσεις παραμένουν ευνοϊκές, τουλάχιστον χάρη στην πρόσβαση στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ που έχει συσταθεί για την προώθηση της καινοτομίας και τη
μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία - συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης. Η
τελευταία ενεργειακή κρίση θα επιταχύνει σίγουρα τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τις σχετικές υποδομές.

Οι πάγιες επενδύσεις που κατέρρευσαν κατά την περίοδο 2012-2019 από το 25% στο 10%, έχουν εισέλθει
σε ανοδική τροχιά από το 2019 και παρέμειναν αξιοσημείωτα ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας
το 2020 χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση. Το 2022 αναμένεται να είναι μια ακόμα δυνατή χρονιά.

Ο τουρισμός παραμένει βασικός μοχλός της οικονομίας μας και έχει ανακάμψει από την πανδημία. Είτε
φέτος είτε το επόμενο έτος αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2019. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον τουρισμό παραμένουν εξαιρετικές, καθώς ο κλάδος αναβαθμίστηκε
ριζικά κατά τη διάρκεια της κρίσης με κινητήρια δύναμη τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς παρόχους.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να αξιοποιεί το δημοσιονομικό του
περιθώριο για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές.
Πρέπει ωστόσο να διατηρήσει το πρωτογενές έλλειμμα σε περίπου 2% του ΑΕΠ φέτος προκειμένου να μην
θέσει σε κίνδυνο την αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα που αναμένεται στα τέλη του 2023. Η
αναβάθμιση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα ενθαρρυντικά σχόλια των ευρωπαίων εταίρων στο πλαίσιο
του μηχανισμού ενισχυμένης εποπτείας, του ΔΝΤ και των περισσότερων οίκων αξιολόγησης.

Βλέπουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους, ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη
φαρμακευτική βιομηχανία και την ψηφιακή τεχνολογία. Ο τραπεζικός τομέας έχει επιτέλους
απεγκλωβιστεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση.
Μπορεί επιτέλους να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της τεχνολογίας του για να
την εναρμονίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, να περιορίσει τη βάση κόστους του και να επανατοποθετηθεί
για βιώσιμη κερδοφορία σε έναν πολύ απαιτητικό χώρο.»

 

Ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA Ventures Group Ltd , δήλωσε:
«Η Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πολλαπλές δυσκολίες από την αρχή
της θητείας τους παρουσιάζοντας έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, της
ελληνοτουρκικής κρίσης καθώς και της τρέχουσας παγκόσμιας πληθωριστικής πίεσης και του πολέμου
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στην Ουκρανία. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι η πρωτοφανής για τα Ελληνικά δεδομένα αύξηση
ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε πολλούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, οι
κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα ακίνητα. Παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη στον τομέα
των ταξιδιών, αυτό που οι αγορές αποκαλούν το μεγάλο “travel recovery play” και η Ελλάδα βρίσκεται
στο επίκεντρο αυτής της τάσης αναμένοντας έτος ρεκόρ για το 2022. Από την οπτική γωνία της AXIA,
είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πληθώρα επενδυτών με διαφορετικά προφίλ να επενδύουν στην Ελλάδα,
καθώς έχουμε επενδυτές που επιδιώκουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών τους στη χώρα,
εταιρείες private equity, funds υποδομών, κρατικά επενδυτικά ταμεία και family offices. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία μπορεί να προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα να προσελκύσει
κεφάλαια που εξέρχονται από αυτές τις αγορές. Αν και το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων
παγκοσμίως λόγω του πληθωρισμού και των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να
προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλότερο προφίλ ανάπτυξης.»

Ο κ. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit, δήλωσε: «Ήμασταν ένας από τους πρώτους
επενδυτές στην Ελλάδα με την πρώτη μας εξαγορά της Hellas Capital Leasing το 2014. Επεκτείναμε την
παρουσία μας για να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε NPL και ακίνητα στη χώρα, παρά
τις διαταραχές που βιώσαμε όπως τα ελληνικά capital controls, ο Covid-19 και τώρα η συνεχιζόμενη
γεωπολιτική κρίση. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση και ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα
έχουν άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, στις νέες επενδύσεις και, τελικά, σε
πιθανή μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, αυτό πιθανότατα θα μειώσει τη δυναμική
της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ελλάδας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις και αθετήσεις
πληρωμών».

Ο κ. Ελεκίδης επεσήμανε ότι «παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των ευνοϊκών μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών της
όπως (i) ένα χαμηλό σημείο εισόδου σε αυτή τη διαταραχή καθώς η οικονομία βγαίνει από το μια 10ετή
κρίση, (ii) μια ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης σε βασικούς τομείς για την οικονομία της, όπως το real
estate και η φιλοξενία, (iii) μια οικονομία με χαμηλό τραπεζικό λογαριασμό που δεν έχει ακόμη επωφεληθεί
πλήρως από τη ρευστότητα της αγοράς και (iv) ένας τραπεζικός τομέας που έχει μόλις μειώσει τα χρόνια
ζητήματα NPL και πλέον επικεντρώνεται σε νέους δανεισμούς. Σε συνδυασμό με μια κυβέρνηση με
φιλελεύθερη ατζέντα, δίνει τον τόνο για θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές». Όπως κατέληξε ο κ.
Ελεκίδης, «η Ελλάδα αποτελεί βασική επενδυτική δικαιοδοσία για την Bain Capital Credit. Πάντα
προσεγγίζαμε τις επενδύσεις μας στη χώρα εποικοδομητικά και αποδείξαμε τη δέσμευσή μας στην
ελληνική αγορά μέσω των πρόσφατων εξαγορών μας, παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον από
το 2020 που προκαλεί ο Covid-19.»

κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners: Όπως αναφέρει ο κ.
Φωτακίδης, αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η πλήρης επίδραση του πολέμου στην
Ουκρανία στο σύνολό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, θεωρούμε ότι η Ελλάδα, διαρθρωτικά, βρίσκεται σε
ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον κίνδυνο
σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από τη σύσφιξη των αποδόσεων του δημοσίου, τις αναβαθμίσεις
αξιολογήσεων (πρόσφατο DBRS) και την υγιή ζήτηση της αγοράς για εκδόσεις χρέους και μετοχών (ενώ
οι αγορές ήταν ακόμη ανοιχτές πριν από την κρίση της Ουκρανίας). Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν τώρα
τα θεμέλια – από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τοπικό επίπεδο SME – για να υποστηρίξουν
αυτό το ταξίδι.

Εκτός από τη στρατηγική της θέση στο χάρτη, η Ελλάδα επωφελείται από ένα εργατικό δυναμικό με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά υποχρησιμοποιούμενο, ένα δραστήριο οικοσύστημα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
της εργατικής νομοθεσίας και της φορολογίας. Τα 32 δισ. ευρώ των Ταμείων Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ που εισρέουν στην Ελλάδα, μαζί με εκτιμώμενη ιδιωτική κεφαλαιακή στήριξη
ύψους 25 δισ. ευρώ, αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία
μακροπρόθεσμα.

Η CVC είναι ένας από τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει
περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχών από το 2017 σε διάφορους κλάδους και εταιρείες στην Ελλάδα,
όπως: Hellenic Healthcare Group, eTravel, D-Marin, Skroutz, Vivartia, Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και
ΔΕΗ.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας είναι θετική – μπορέσαμε να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενους τομείς, ενώ
συνεργαζόμαστε με εξαιρετικές ομάδες διαχείρισης με στόχο να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν
καλύτερες επιχειρήσεις, βιώσιμες και για όλους τους ενδιαφερόμενους: πελάτες, προμηθευτές,
εργαζόμενους και τις τοπικές τους κοινότητες.
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Πιστεύουμε ότι οι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές έχουν να διαδραματίσουν ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό ταξίδι της χώρας, όχι μόνο φέρνοντας άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά
και διεθνή εμπειρία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό συμβαδίζει με
το Brain Gain challenge που βλέπουμε – έμπειροι Έλληνες επαγγελματίες από κορυφαίες παγκόσμιες
επιχειρήσεις επιστρέφουν ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα με πνευματικό κεφάλαιο που θα
επιταχύνει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό προφίλ της χώρας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες όπου έχουμε τοπικό γραφείο και αφοσιωμένη ομάδα. Αυτό στηρίζει
τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στη χώρα – είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε ιδρυτές, επιχειρηματίες,
ομάδες διαχείρισης και εταιρείες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να αναπτυχθούν
βιώσιμα και να έχουν θετικό αντίκτυπο στο ESG.

Ο κ. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS, τόνισε: «Η Ελλάδα πέρασε μια περίοδο μεγάλης
κρίσης. Χάθηκε το 25% το ΑΕΠ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πρωτόγνωρου αριθμού
μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 100 δις ευρώ. Το πρώτο βήμα προς τη ανάκαμψη, ήταν η
δημιουργία μεγάλων εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων (DoValue, Cepal, Intrum) και η πώληση των
χαρτοφυλακίων σε εξειδικευμένους επενδυτές.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα είναι η αποκατάσταση (rehabilitation) και η θεραπεία (cure) αυτού του
προβλήματος. Οι εταιρείες θα πρέπει να γίνουν ξανά παραγωγικές και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν
κίνητρα να επιχειρούν. Ένας ενάρετος κύκλος που βοηθάει την οικονομία να πάει μπροστά. Αυτό κατά την
γνώμη μου αποτελεί μια επενδυτικη ευκαιρία και εμείς επικεντρωνόμαστε σ αυτό.

Οι τράπεζες αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας. Σε λίγα χρόνια η πλειοψηφία των εταιρειών αφού
έχουν γίνει πάλι παραγωγικές θα είναι μέρος του υγειούς πελατολογίου του τραπεζικού συστήματος.»

Ο κ. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group, τόνισε: «Η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα που
η διεθνής κοινότητα επενδυτών έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά, καθώς είναι μια χώρα όπου μπορούν
να γίνουν επενδύσεις με καλή συσχέτιση απόδοσης-ρίσκου σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα, όπως
μετοχές, ομόλογα, ιδιωτικά κεφάλαια, έργα υποδομών και ακίνητα. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει
μερικά μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, όπως
η BC Partners και η CVC. Πιο πρόσφατα, η Partners Group, ένας παγκόσμιος διαχειριστής ιδιωτικών
κεφαλαίων με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους άνω των 130 δις, εξαγόρασε την Pharmathen για
ένα τίμημα γύρω στα EUR 1,6 δις. Η συναλλαγή ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής εταιρείας από
ιδιωτικά κεφάλαια μέχρι σήμερα, που αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στο βελτιωμένο προφίλ
κινδύνου της χώρας και στην κορυφαία ποιότητα των Ελλήνων στελεχών επιχειρήσεων.

Η Pharmathen είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος οργανισμός ανάπτυξης και παρασκευής φαρμακευτικών
προϊόντων, με παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες. Η Pharmathen είναι μια σημαντικό παράδειγμα
των οφελών της ιδιοκτησίας εταιρειών από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της ενεργούς δημιουργίας αξίας και
της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ιδρυτές της εταιρείας πούλησαν πλειοψηφικό μερίδιο το 2015
στην BC Partners, ένα fund το οποίο επένδυσε > EUR 300 εκ. σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και
εγκαταστάσεις. Η BC Partners και οι ιδρυτές αποφάσισαν να αποχωρήσουν πλήρως το 2021 όταν και
πούλησαν στην Partners Group, η οποία ως νέος μέτοχος θα οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση
ανάπτυξης με επίκεντρο την αμερικανική αγορά, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως. Τα
ιδιωτικά κεφάλαια σημειώνουν εκρηκτική ανάπτυξη παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν καλύτερη
εναλλακτική λύση από τις δημόσιες αγορές σε πολλές περιπτώσεις εταιρειών. Πρόκειται για μια τάση που
θα επικρατήσει και στην Ελλάδα, όταν η αγορά αναπτυχθεί στα επίπεδα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, η Ελλάδα χρειάζεται εξωστρεφείς εταιρείες όπως η Pharmathen που δεσμεύονται να συμβάλουν
στο «brain gain» τα επόμενα χρόνια νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών που ζουν στο εξωτερικό. Η
κυβέρνηση έχει αρχίσει να στηρίζει αυτή την τάση παρέχοντας ελκυστικά προσωπικά φορολογικά
κίνητρα. Η Pharmathen απασχολεί σήμερα περισσότερα από 1.200 άτομα κυρίως στην Ελλάδα και φέτος
θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις. Επιπλέον, η Partners Group έχει εγκρίνει
επενδύσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία περισσότερων από 200 νέων θέσεων έως το 2025. Ελπίζουμε
ότι περισσότερες εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Pharmathen και θα φέρουν την
απαραίτητη αύξηση παραγωγικότητας στην χώρα, η οποία θα βελτιώσει εν πολλοίς την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες αγορές της ΕΕ.»

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
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απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να
βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31
δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα
οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027,
μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων
επενδύσεων.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,  ο
 Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For
Greece”. 

 Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives“ .

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive
Officer της PFIZER,      Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins , Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi,
και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO - TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The
State of Greek & Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις

 Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθωρα “one-to-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία πραγματοποιήθηκαν μέσω ειδικής
ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:

Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,  πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα,
Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και
Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη  πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο
Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ,
Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ.
Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF).

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με
τα Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων
καθώς και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street
Journal, Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταικούρας εδωσε συνέντευξη στους Financial Times και Wall
Street Journal.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Άδωνις Γεωργιάδης, παραχωρησε τις ακολουθες
συνεντεύξεις στα εξής Διεθνή Media παρουσιαζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα :

Μία συνέντευξη στα ελληνικά στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, στον Έλληνα ανταποκριτή κ. Θάνο
Δημάδη. Η συνέντευξη προβαλλεται στη συνέχεια στο website της Ένωσης Foreign Press
Correspondents in the United States και στο YouTube με υπότιτλους στα αγγλικά. Η συνέντευξη
πραγματοποιήθηκε με εσωτερικό και  εξωτερικό γύρισμα στο World Trade Center κατά τη διάρκεια
της οποίας ο Υπουρόγς αναφερθηκε στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θέματα ενέργειας,
επενδύσεων, ανάπτυξης, και άλλα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του.

Συνέντευξη στα αγγλικά με την Susan Tehrani, Vice President of the Association of Foreign Press
Correspondents in the United States. Η κυρία Tehrani ειναι ανταποκρίτρια του WION, του
μεγαλύτερου δικτύου παγκοσμίως, που εκπέμπει σε 190 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

 Το βραβειο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis , τον
εταίρο που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου , πραγματοποίησε την
Εισαγωγική Ομιλία/ καλωσόρισμα .

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European
Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE

Στο δειπνο συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis , Ambassador-Designate of the United States to
Greece

 

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά
Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία.

 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το
2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow
Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos
Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου , Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα
Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το
2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022
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«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”
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Πώς βλέπουν την Ελλάδα οι διεθνείς επενδυτές
Ενώ οι προκλήσεις παραμένουν και τα πρόσφατα τρέχοντα γεγονότα θα έχουν αντίκτυπο, η Ελλάδα έχει
ξεπεράσει τις δυσκολίες στο παρελθόν, εκτίμησε ο Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner της Reed
Smith LLP, συντονίζοντας πάνελ με εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών οίκων στο συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη. Ο Αν. Αστυφίφης, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL, τόνισε: "Η
ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2022 με αξιοσημείωτη δυναμική, με τις αρχικές συγκλίνουσες εκτιμήσεις
για την αύξηση του ΑΕΠ να είναι της τάξης του 4,5-5%. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η αισιοδοξία αυτή
κάμφθηκε με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, αλλά η ανάκαμψη μάλλον θα επιβραδυνθεί παρά θα
σταματήσει. Η Ελλάδα είναι συγκριτικά αρκετά απομονωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και
αναμένεται να αντιμετωπίσει την κρίση καλύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ. Οι προοπτικές για τις
επενδύσεις παραμένουν ευνοϊκές, τουλάχιστον χάρη στην πρόσβαση στο...
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Ενώ οι προκλήσεις παραμένουν και τα πρόσφατα τρέχοντα γεγονότα θα έχουν αντίκτυπο, η Ελλάδα έχει
ξεπεράσει τις δυσκολίες στο παρελθόν, εκτίμησε ο Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner της
Reed Smith LLP, συντονίζοντας πάνελ με εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών οίκων στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Ο Αν. Αστυφίφης, Founder & Managing Director – AMBROSIA CAPITAL , τόνισε: «Η ελληνική
οικονομία εισήλθε στο 2022 με αξιοσημείωτη δυναμική, με τις αρχικές συγκλίνουσες εκτιμήσεις για την
αύξηση του ΑΕΠ να είναι της τάξης του 4,5-5%. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η αισιοδοξία αυτή
κάμφθηκε με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, αλλά η ανάκαμψη μάλλον θα επιβραδυνθεί παρά θα
σταματήσει. Η Ελλάδα είναι συγκριτικά αρκετά απομονωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και
αναμένεται να αντιμετωπίσει την κρίση καλύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι προοπτικές για τις επενδύσεις παραμένουν ευνοϊκές, τουλάχιστον χάρη στην πρόσβαση στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ που έχει συσταθεί για την προώθηση της καινοτομίας και τη
μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία -συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης. Η
τελευταία ενεργειακή κρίση θα επιταχύνει σίγουρα τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τις σχετικές υποδομές.

Οι πάγιες επενδύσεις που κατέρρευσαν κατά την περίοδο 2012-2019 από το 25% στο 10% έχουν εισέλθει
σε ανοδική τροχιά από το 2019 και παρέμειναν αξιοσημείωτα ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας
το 2020 χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση. Το 2022 αναμένεται να είναι μια ακόμα δυνατή χρονιά.

Ο τουρισμός παραμένει βασικός μοχλός της οικονομίας μας και έχει ανακάμψει από την πανδημία. Είτε
φέτος είτε το επόμενο έτος αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2019. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον τουρισμό παραμένουν εξαιρετικές, καθώς ο κλάδος αναβαθμίστηκε
ριζικά κατά τη διάρκεια της κρίσης με κινητήρια δύναμη τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς παρόχους.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να αξιοποιεί το δημοσιονομικό του
περιθώριο για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές.
Πρέπει ωστόσο να διατηρήσει το πρωτογενές έλλειμμα σε περίπου 2% του ΑΕΠ φέτος προκειμένου να μην
θέσει σε κίνδυνο την αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα που αναμένεται στα τέλη του 2023. Η
αναβάθμιση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα ενθαρρυντικά σχόλια των ευρωπαίων εταίρων στο πλαίσιο
του μηχανισμού ενισχυμένης εποπτείας, του ΔΝΤ και των περισσότερων οίκων αξιολόγησης.

Βλέπουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους, ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη
φαρμακευτική βιομηχανία και την ψηφιακή τεχνολογία. Ο τραπεζικός τομέας έχει επιτέλους
απεγκλωβιστεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση.
Μπορεί επιτέλους να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της τεχνολογίας του για να
την εναρμονίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, να περιορίσει τη βάση κόστους του και να επανατοποθετηθεί
για βιώσιμη κερδοφορία σε έναν πολύ απαιτητικό χώρο».

Ο Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA Ventures Group Ltd, δήλωσε: «Η
Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πολλαπλές δυσκολίες από την αρχή της
θητείας τους παρουσιάζοντας έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, της
ελληνοτουρκικής κρίσης καθώς και της τρέχουσας παγκόσμιας πληθωριστικής πίεσης και του πολέμου
στην Ουκρανία. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι η πρωτοφανής για τα Ελληνικά δεδομένα αύξηση
ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε πολλούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, οι
κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα ακίνητα. Παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη στον τομέα
των ταξιδιών, αυτό που οι αγορές αποκαλούν το μεγάλο “travel recovery play” και η Ελλάδα βρίσκεται
στο επίκεντρο αυτής της τάσης αναμένοντας έτος ρεκόρ για το 2022. Από την οπτική γωνία της AXIA,
είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πληθώρα επενδυτών με διαφορετικά προφίλ να επενδύουν στην Ελλάδα,
καθώς έχουμε επενδυτές που επιδιώκουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών τους στη χώρα,
εταιρείες private equity, funds υποδομών, κρατικά επενδυτικά ταμεία και family offices. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία μπορεί να προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα να προσελκύσει
κεφάλαια που εξέρχονται από αυτές τις αγορές. Αν και το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων
παγκοσμίως λόγω του πληθωρισμού και των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να
προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλότερο προφίλ ανάπτυξης».

Ο Γ. Ελεκίδης, Director – Bain Capital Credit,  δήλωσε: «Ήμασταν ένας από τους πρώτους επενδυτές
στην Ελλάδα με την πρώτη μας εξαγορά της Hellas Capital Leasing το 2014. Επεκτείναμε την παρουσία
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μας για να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε NPL και ακίνητα στη χώρα, παρά τις
διαταραχές που βιώσαμε όπως τα ελληνικά capital controls, η Covid-19 και τώρα η συνεχιζόμενη
γεωπολιτική κρίση. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση και ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα
έχουν άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, στις νέες επενδύσεις και, τελικά, σε
πιθανή μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, αυτό πιθανότατα θα μειώσει τη δυναμική
της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ελλάδας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις και αθετήσεις
πληρωμών».

Ο κ. Ελεκίδης επεσήμανε ότι «παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των ευνοϊκών μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών της
όπως (i) ένα χαμηλό σημείο εισόδου σε αυτή τη διαταραχή καθώς η οικονομία βγαίνει από το μια 10ετή
κρίση, (ii) μια ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης σε βασικούς τομείς για την οικονομία της, όπως το real
estate και η φιλοξενία, (iii) μια οικονομία με χαμηλό τραπεζικό λογαριασμό που δεν έχει ακόμη επωφεληθεί
πλήρως από τη ρευστότητα της αγοράς και (iv) ένας τραπεζικός τομέας που έχει μόλις μειώσει τα χρόνια
ζητήματα NPL και πλέον επικεντρώνεται σε νέους δανεισμούς. Σε συνδυασμό με μια κυβέρνηση με
φιλελεύθερη ατζέντα, δίνει τον τόνο για θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές».

Όπως κατέληξε ο κ. Ελεκίδης, «η Ελλάδα αποτελεί βασική επενδυτική δικαιοδοσία για την Bain
Capital Credit. Πάντα προσεγγίζαμε τις επενδύσεις μας στη χώρα εποικοδομητικά και αποδείξαμε τη
δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά μέσω των πρόσφατων εξαγορών μας, παρά το δύσκολο
μακροοικονομικό περιβάλλον από το 2020 που προκαλεί η Covid-19».

Ο Α. Φωτακίδης, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners : Όπως αναφέρει ο κ.
Φωτακίδης, αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η πλήρης επίδραση του πολέμου στην
Ουκρανία στο σύνολό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, θεωρούμε ότι η Ελλάδα, διαρθρωτικά, βρίσκεται σε
ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον κίνδυνο
σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από τη σύσφιξη των αποδόσεων του δημοσίου, τις αναβαθμίσεις
αξιολογήσεων (πρόσφατο DBRS) και την υγιή ζήτηση της αγοράς για εκδόσεις χρέους και μετοχών (ενώ
οι αγορές ήταν ακόμη ανοιχτές πριν από την κρίση της Ουκρανίας). Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν τώρα
τα θεμέλια -από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τοπικό επίπεδο SME- για να υποστηρίξουν
αυτό το ταξίδι.

Εκτός από τη στρατηγική της θέση στον χάρτη, η Ελλάδα επωφελείται από ένα εργατικό δυναμικό με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά υποχρησιμοποιούμενο, ένα δραστήριο οικοσύστημα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
της εργατικής νομοθεσίας και της φορολογίας. Τα 32 δισ. ευρώ των Ταμείων Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ που εισρέουν στην Ελλάδα, μαζί με εκτιμώμενη ιδιωτική κεφαλαιακή στήριξη
ύψους 25 δισ. ευρώ, αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία
μακροπρόθεσμα.

Η CVC είναι ένας από τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει
περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχών από το 2017 σε διάφορους κλάδους και εταιρείες στην Ελλάδα,
όπως: Hellenic Healthcare Group, eTravel, D-Marin, Skroutz, Vivartia, Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και
ΔEΗ.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας είναι θετική -μπορέσαμε να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενους τομείς, ενώ
συνεργαζόμαστε με εξαιρετικές ομάδες διαχείρισης με στόχο να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν
καλύτερες επιχειρήσεις, βιώσιμες και για όλους τους ενδιαφερόμενους: πελάτες, προμηθευτές,
εργαζόμενους και τις τοπικές τους κοινότητες.

Πιστεύουμε ότι οι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές έχουν να διαδραματίσουν ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό ταξίδι της χώρας, όχι μόνο φέρνοντας άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά
και διεθνή εμπειρία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό συμβαδίζει με
το Brain Gain challenge  που βλέπουμε -έμπειροι Έλληνες επαγγελματίες από κορυφαίες παγκόσμιες
επιχειρήσεις επιστρέφουν ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα με πνευματικό κεφάλαιο που θα
επιταχύνει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό προφίλ της χώρας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες όπου έχουμε τοπικό γραφείο και αφοσιωμένη ομάδα. Αυτό στηρίζει
τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στη χώρα -είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε ιδρυτές, επιχειρηματίες,
ομάδες διαχείρισης και εταιρείες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να αναπτυχθούν
βιώσιμα και να έχουν θετικό αντίκτυπο στο ESG».

Ο Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS,  τόνισε: «Η Ελλάδα πέρασε μια περίοδο μεγάλης
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κρίσης. Χάθηκε το 25% το ΑΕΠ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πρωτόγνωρου αριθμού
μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 100 δις ευρώ. Το πρώτο βήμα προς τη ανάκαμψη, ήταν η
δημιουργία μεγάλων εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων (DoValue, Cepal, Intrum) και η πώληση των
χαρτοφυλακίων σε εξειδικευμένους επενδυτές.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα είναι η αποκατάσταση (rehabilitation) και η θεραπεία (cure) αυτού του
προβλήματος. Οι εταιρείες θα πρέπει να γίνουν ξανά παραγωγικές και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν
κίνητρα να επιχειρούν. Ένας ενάρετος κύκλος που βοηθάει την οικονομία να πάει μπροστά. Αυτό κατά την
γνώμη μου αποτελεί μια επενδυτικήευκαιρία και εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτό.

Οι τράπεζες αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας. Σε λίγα χρόνια η πλειοψηφία των εταιρειών αφού
έχουν γίνει πάλι παραγωγικές θα είναι μέρος του υγιούς πελατολογίου του τραπεζικού συστήματος».

Ο Γ. Ανδριόπουλος, Vice President – Partners Group,  τόνισε: «Η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα που η
διεθνής κοινότητα επενδυτών έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά, καθώς είναι μια χώρα όπου μπορούν
να γίνουν επενδύσεις με καλή συσχέτιση απόδοσης-ρίσκου σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα, όπως
μετοχές, ομόλογα, ιδιωτικά κεφάλαια, έργα υποδομών και ακίνητα. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει
μερικά μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, όπως
η BC Partners και η CVC. Πιο πρόσφατα, η Partners Group, ένας παγκόσμιος διαχειριστής ιδιωτικών
κεφαλαίων με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους άνω των 130 δισ., εξαγόρασε την Pharmathen
για ένα τίμημα γύρω στα 1,6 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής εταιρείας
από ιδιωτικά κεφάλαια μέχρι σήμερα, που αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στο βελτιωμένο
προφίλ κινδύνου της χώρας και στην κορυφαία ποιότητα των Ελλήνων στελεχών επιχειρήσεων.

Η Pharmathen είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος οργανισμός ανάπτυξης και παρασκευής φαρμακευτικών
προϊόντων, με παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες. Η Pharmathen είναι μια σημαντικό παράδειγμα
των οφελών της ιδιοκτησίας εταιρειών από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της ενεργούς δημιουργίας αξίας και
της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ιδρυτές της εταιρείας πούλησαν πλειοψηφικό μερίδιο το 2015
στην BC Partners, ένα fund το οποίο επένδυσε πάνω από 300 εκατ. ευρώ σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και
εγκαταστάσεις. Η BC Partners και οι ιδρυτές αποφάσισαν να αποχωρήσουν πλήρως το 2021 όταν και
πούλησαν στην Partners Group, η οποία ως νέος μέτοχος θα οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση
ανάπτυξης με επίκεντρο την αμερικανική αγορά, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως. Τα
ιδιωτικά κεφάλαια σημειώνουν εκρηκτική ανάπτυξη παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν καλύτερη
εναλλακτική λύση από τις δημόσιες αγορές σε πολλές περιπτώσεις εταιρειών. Πρόκειται για μια τάση που
θα επικρατήσει και στην Ελλάδα, όταν η αγορά αναπτυχθεί στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, η Ελλάδα χρειάζεται εξωστρεφείς εταιρείες όπως η Pharmathen που δεσμεύονται να συμβάλουν
στο «brain gain» τα επόμενα χρόνια νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών που ζουν στο εξωτερικό. Η
κυβέρνηση έχει αρχίσει να στηρίζει αυτή την τάση παρέχοντας ελκυστικά προσωπικά φορολογικά
κίνητρα. Η Pharmathen απασχολεί σήμερα περισσότερα από 1.200 άτομα κυρίως στην Ελλάδα και φέτος
θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις. Επιπλέον, η Partners Group έχει εγκρίνει
επενδύσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία περισσότερων από 200 νέων θέσεων έως το 2025. Ελπίζουμε
ότι περισσότερες εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Pharmathen και θα φέρουν την
απαραίτητη αύξηση παραγωγικότητας στην χώρα, η οποία θα βελτιώσει εν πολλοίς την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες αγορές της ΕΕ».

Follow @report247gr

http://report247.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5/


http://www.news4money.gr/

 Publication date: 14/04/2022 16:01

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Πώς βλέπουν την Ελλάδα οι διεθνείς επενδυτές
Ενώ οι προκλήσεις παραμένουν και τα πρόσφατα τρέχοντα γεγονότα θα έχουν αντίκτυπο, η Ελλάδα έχει
ξεπεράσει τις δυσκολίες στο παρελθόν εκτίμησε ο Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner της
Reed Smith LLP συντονίζοντας πάνελ με εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών οίκων στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Ο Αν. Αστυφίφης, Founder & Managing Director – AMBROSIA CAPITAL , τόνισε: «Η ελληνική
οικονομία εισήλθε στο 2022 με αξιοσημείωτη δυναμική, με τις αρχικές συγκλίνουσες εκτιμήσεις για την
αύξηση του ΑΕΠ να είναι της τάξης του 4,5-5%. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η αισιοδοξία αυτή
κάμφθηκε με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, αλλά η ανάκαμψη μάλλον θα επιβραδυνθεί παρά θα
σταματήσει. Η Ελλάδα είναι συγκριτικά αρκετά απομονωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και
αναμένεται να αντιμετωπίσει την κρίση καλύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι προοπτικές για τις επενδύσεις παραμένουν ευνοϊκές, τουλάχιστον χάρη στην πρόσβαση στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ που έχει συσταθεί για την προώθηση της καινοτομίας και τη
μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία – συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης. Η
τελευταία ενεργειακή κρίση θα επιταχύνει σίγουρα τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τις σχετικές υποδομές.

Οι πάγιες επενδύσεις που κατέρρευσαν κατά την περίοδο 2012-2019 από το 25% στο 10%, έχουν εισέλθει
σε ανοδική τροχιά από το 2019 και παρέμειναν αξιοσημείωτα ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας
το 2020 χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση. Το 2022 αναμένεται να είναι μια ακόμα δυνατή χρονιά.

Ο τουρισμός παραμένει βασικός μοχλός της οικονομίας μας και έχει ανακάμψει από την πανδημία. Είτε
φέτος είτε το επόμενο έτος αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2019. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον τουρισμό παραμένουν εξαιρετικές, καθώς ο κλάδος αναβαθμίστηκε
ριζικά κατά τη διάρκεια της κρίσης με κινητήρια δύναμη τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς παρόχους.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να αξιοποιεί το δημοσιονομικό του
περιθώριο για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές.
Πρέπει ωστόσο να διατηρήσει το πρωτογενές έλλειμμα σε περίπου 2% του ΑΕΠ φέτος προκειμένου να μην
θέσει σε κίνδυνο την αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα που αναμένεται στα τέλη του 2023. Η
αναβάθμιση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα ενθαρρυντικά σχόλια των ευρωπαίων εταίρων στο πλαίσιο
του μηχανισμού ενισχυμένης εποπτείας, του ΔΝΤ και των περισσότερων οίκων αξιολόγησης.

Βλέπουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους, ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη
φαρμακευτική βιομηχανία και την ψηφιακή τεχνολογία. Ο τραπεζικός τομέας έχει επιτέλους
απεγκλωβιστεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση.
Μπορεί επιτέλους να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της τεχνολογίας του για να
την εναρμονίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, να περιορίσει τη βάση κόστους του και να επανατοποθετηθεί
για βιώσιμη κερδοφορία σε έναν πολύ απαιτητικό χώρο».

Ο Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA Ventures Group Ltd, δήλωσε: «Η
Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πολλαπλές δυσκολίες από την αρχή της
θητείας τους παρουσιάζοντας έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, της
ελληνοτουρκικής κρίσης καθώς και της τρέχουσας παγκόσμιας πληθωριστικής πίεσης και του πολέμου
στην Ουκρανία. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι η πρωτοφανής για τα Ελληνικά δεδομένα αύξηση
ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε πολλούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, οι
κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα ακίνητα. Παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη στον τομέα
των ταξιδιών, αυτό που οι αγορές αποκαλούν το μεγάλο “travel recovery play” και η Ελλάδα βρίσκεται
στο επίκεντρο αυτής της τάσης αναμένοντας έτος ρεκόρ για το 2022. Από την οπτική γωνία της AXIA,
είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πληθώρα επενδυτών με διαφορετικά προφίλ να επενδύουν στην Ελλάδα,
καθώς έχουμε επενδυτές που επιδιώκουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών τους στη χώρα,
εταιρείες private equity, funds υποδομών, κρατικά επενδυτικά ταμεία και family offices. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία μπορεί να προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα να προσελκύσει
κεφάλαια που εξέρχονται από αυτές τις αγορές. Αν και το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων
παγκοσμίως λόγω του πληθωρισμού και των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να
προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλότερο προφίλ ανάπτυξης.»

Ο Γ. Ελεκίδης, Director – Bain Capital Credit,  δήλωσε: «Ήμασταν ένας από τους πρώτους επενδυτές
στην Ελλάδα με την πρώτη μας εξαγορά της Hellas Capital Leasing το 2014. Επεκτείναμε την παρουσία
μας για να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε NPL και ακίνητα στη χώρα, παρά τις
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διαταραχές που βιώσαμε όπως τα ελληνικά capital controls, ο Covid-19 και τώρα η συνεχιζόμενη
γεωπολιτική κρίση. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση και ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα
έχουν άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, στις νέες επενδύσεις και, τελικά, σε
πιθανή μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, αυτό πιθανότατα θα μειώσει τη δυναμική
της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ελλάδας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις και αθετήσεις
πληρωμών».

Ο κ. Ελεκίδης επεσήμανε ότι «παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των ευνοϊκών μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών της
όπως (i) ένα χαμηλό σημείο εισόδου σε αυτή τη διαταραχή καθώς η οικονομία βγαίνει από το μια 10ετή
κρίση, (ii) μια ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης σε βασικούς τομείς για την οικονομία της, όπως το real
estate και η φιλοξενία, (iii) μια οικονομία με χαμηλό τραπεζικό λογαριασμό που δεν έχει ακόμη επωφεληθεί
πλήρως από τη ρευστότητα της αγοράς και (iv) ένας τραπεζικός τομέας που έχει μόλις μειώσει τα χρόνια
ζητήματα NPL και πλέον επικεντρώνεται σε νέους δανεισμούς. Σε συνδυασμό με μια κυβέρνηση με
φιλελεύθερη ατζέντα, δίνει τον τόνο για θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές».

Όπως κατέληξε ο κ. Ελεκίδης, «η Ελλάδα αποτελεί βασική επενδυτική δικαιοδοσία για την Bain
Capital Credit. Πάντα προσεγγίζαμε τις επενδύσεις μας στη χώρα εποικοδομητικά και αποδείξαμε τη
δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά μέσω των πρόσφατων εξαγορών μας, παρά το δύσκολο
μακροοικονομικό περιβάλλον από το 2020 που προκαλεί ο Covid-19.»

Ο Α. Φωτακίδης, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners : Όπως αναφέρει ο κ.
Φωτακίδης, αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η πλήρης επίδραση του πολέμου στην
Ουκρανία στο σύνολό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, θεωρούμε ότι η Ελλάδα, διαρθρωτικά, βρίσκεται σε
ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον κίνδυνο
σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από τη σύσφιξη των αποδόσεων του δημοσίου, τις αναβαθμίσεις
αξιολογήσεων (πρόσφατο DBRS) και την υγιή ζήτηση της αγοράς για εκδόσεις χρέους και μετοχών (ενώ
οι αγορές ήταν ακόμη ανοιχτές πριν από την κρίση της Ουκρανίας). Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν τώρα
τα θεμέλια – από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τοπικό επίπεδο SME – για να υποστηρίξουν
αυτό το ταξίδι.

Εκτός από τη στρατηγική της θέση στο χάρτη, η Ελλάδα επωφελείται από ένα εργατικό δυναμικό με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά υποχρησιμοποιούμενο, ένα δραστήριο οικοσύστημα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
της εργατικής νομοθεσίας και της φορολογίας. Τα 32 δισ. ευρώ των Ταμείων Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ που εισρέουν στην Ελλάδα, μαζί με εκτιμώμενη ιδιωτική κεφαλαιακή στήριξη
ύψους 25 δισ. ευρώ, αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία
μακροπρόθεσμα.

Η CVC είναι ένας από τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει
περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχών από το 2017 σε διάφορους κλάδους και εταιρείες στην Ελλάδα,
όπως: Hellenic Healthcare Group, eTravel, D-Marin, Skroutz, Vivartia, Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και
ΔΕΗ.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας είναι θετική – μπορέσαμε να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενους τομείς, ενώ
συνεργαζόμαστε με εξαιρετικές ομάδες διαχείρισης με στόχο να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν
καλύτερες επιχειρήσεις, βιώσιμες και για όλους τους ενδιαφερόμενους: πελάτες, προμηθευτές,
εργαζόμενους και τις τοπικές τους κοινότητες.

Πιστεύουμε ότι οι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές έχουν να διαδραματίσουν ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό ταξίδι της χώρας, όχι μόνο φέρνοντας άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά
και διεθνή εμπειρία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό συμβαδίζει με
το Brain Gain challenge  που βλέπουμε – έμπειροι Έλληνες επαγγελματίες από κορυφαίες παγκόσμιες
επιχειρήσεις επιστρέφουν ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα με πνευματικό κεφάλαιο που θα
επιταχύνει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό προφίλ της χώρας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες όπου έχουμε τοπικό γραφείο και αφοσιωμένη ομάδα. Αυτό στηρίζει
τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στη χώρα – είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε ιδρυτές, επιχειρηματίες,
ομάδες διαχείρισης και εταιρείες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να αναπτυχθούν
βιώσιμα και να έχουν θετικό αντίκτυπο στο ESG.

Ο Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS,  τόνισε: «Η Ελλάδα πέρασε μια περίοδο μεγάλης
κρίσης. Χάθηκε το 25% το ΑΕΠ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πρωτόγνωρου αριθμού
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μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 100 δις ευρώ. Το πρώτο βήμα προς τη ανάκαμψη, ήταν η
δημιουργία μεγάλων εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων (DoValue, Cepal, Intrum) και η πώληση των
χαρτοφυλακίων σε εξειδικευμένους επενδυτές.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα είναι η αποκατάσταση (rehabilitation) και η θεραπεία (cure) αυτού του
προβλήματος. Οι εταιρείες θα πρέπει να γίνουν ξανά παραγωγικές και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν
κίνητρα να επιχειρούν. Ένας ενάρετος κύκλος που βοηθάει την οικονομία να πάει μπροστά. Αυτό κατά την
γνώμη μου αποτελεί μια επενδυτικη ευκαιρία και εμείς επικεντρωνόμαστε σ αυτό.

Οι τράπεζες αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας. Σε λίγα χρόνια η πλειοψηφία των εταιρειών αφού
έχουν γίνει πάλι παραγωγικές θα είναι μέρος του υγειούς πελατολογίου του τραπεζικού συστήματος.»

Ο Γ. Ανδριόπουλος, Vice President – Partners Group,  τόνισε: «Η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα που η
διεθνής κοινότητα επενδυτών έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά, καθώς είναι μια χώρα όπου μπορούν
να γίνουν επενδύσεις με καλή συσχέτιση απόδοσης-ρίσκου σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα, όπως
μετοχές, ομόλογα, ιδιωτικά κεφάλαια, έργα υποδομών και ακίνητα. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει
μερικά μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, όπως
η BC Partners και η CVC. Πιο πρόσφατα, η Partners Group, ένας παγκόσμιος διαχειριστής ιδιωτικών
κεφαλαίων με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους άνω των 130 δισ, εξαγόρασε την Pharmathen για
ένα τίμημα γύρω στα 1,6 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής εταιρείας από
ιδιωτικά κεφάλαια μέχρι σήμερα, που αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στο βελτιωμένο προφίλ
κινδύνου της χώρας και στην κορυφαία ποιότητα των Ελλήνων στελεχών επιχειρήσεων.

Η Pharmathen είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος οργανισμός ανάπτυξης και παρασκευής φαρμακευτικών
προϊόντων, με παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες. Η Pharmathen είναι μια σημαντικό παράδειγμα
των οφελών της ιδιοκτησίας εταιρειών από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της ενεργούς δημιουργίας αξίας και
της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ιδρυτές της εταιρείας πούλησαν πλειοψηφικό μερίδιο το 2015
στην BC Partners, ένα fund το οποίο επένδυσε πάνω από 300 εκατ. ευρώ σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και
εγκαταστάσεις. Η BC Partners και οι ιδρυτές αποφάσισαν να αποχωρήσουν πλήρως το 2021 όταν και
πούλησαν στην Partners Group, η οποία ως νέος μέτοχος θα οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση
ανάπτυξης με επίκεντρο την αμερικανική αγορά, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως. Τα
ιδιωτικά κεφάλαια σημειώνουν εκρηκτική ανάπτυξη παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν καλύτερη
εναλλακτική λύση από τις δημόσιες αγορές σε πολλές περιπτώσεις εταιρειών. Πρόκειται για μια τάση που
θα επικρατήσει και στην Ελλάδα, όταν η αγορά αναπτυχθεί στα επίπεδα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, η Ελλάδα χρειάζεται εξωστρεφείς εταιρείες όπως η Pharmathen που δεσμεύονται να συμβάλουν
στο «brain gain» τα επόμενα χρόνια νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών που ζουν στο εξωτερικό. Η
κυβέρνηση έχει αρχίσει να στηρίζει αυτή την τάση παρέχοντας ελκυστικά προσωπικά φορολογικά
κίνητρα. Η Pharmathen απασχολεί σήμερα περισσότερα από 1.200 άτομα κυρίως στην Ελλάδα και φέτος
θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις. Επιπλέον, η Partners Group έχει εγκρίνει
επενδύσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία περισσότερων από 200 νέων θέσεων έως το 2025. Ελπίζουμε
ότι περισσότερες εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Pharmathen και θα φέρουν την
απαραίτητη αύξηση παραγωγικότητας στην χώρα, η οποία θα βελτιώσει εν πολλοίς την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες αγορές της ΕΕ.»
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Πώς βλέπουν την Ελλάδα οι διεθνείς επενδυτές
Τις εκτιμήσεις τους για την ελληνική οικονομία κατέθεσαν εκπρόσωποι μεγάλων ξένων οίκων που έχουν
τοποθετηθεί επενδυτικά στην Ελλάδα, μιλώντας σε panel στο συνέδριο της Capital Link.

Ενώ οι προκλήσεις παραμένουν και τα πρόσφατα τρέχοντα γεγονότα θα έχουν αντίκτυπο, η Ελλάδα έχει
ξεπεράσει τις δυσκολίες στο παρελθόν εκτίμησε ο Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos , Partner της Reed
Smith LLP συντονίζοντας πάνελ με εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών οίκων στο συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη. Ο Αν. Αστυφίφης, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL , τόνισε: «Η
ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2022 με αξιοσημείωτη δυναμική, με τις αρχικές συγκλίνουσες εκτιμήσεις
για την αύξηση του ΑΕΠ να είναι της τάξης του 4,5-5%. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η αισιοδοξία αυτή
κάμφθηκε με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, αλλά η ανάκαμψη μάλλον θα επιβραδυνθεί παρά θα
σταματήσει. Η Ελλάδα είναι συγκριτικά αρκετά απομονωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και
αναμένεται να αντιμετωπίσει την κρίση καλύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ. Οι προοπτικές για τις
επενδύσεις παραμένουν ευνοϊκές, τουλάχιστον χάρη στην πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ που έχει συσταθεί για την προώθηση της καινοτομίας και τη μετάβαση στην
πράσινη και ψηφιακή οικονομία - συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης. Η τελευταία ενεργειακή
κρίση θα επιταχύνει σίγουρα τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις σχετικές υποδομές.
Οι πάγιες επενδύσεις που κατέρρευσαν κατά την περίοδο 2012-2019 από το 25% στο 10%, έχουν εισέλθει
σε ανοδική τροχιά από το 2019 και παρέμειναν αξιοσημείωτα ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας
το 2020 χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση. Το 2022 αναμένεται να είναι μια ακόμα δυνατή χρονιά. Ο
τουρισμός παραμένει βασικός μοχλός της οικονομίας μας και έχει ανακάμψει από την πανδημία. Είτε
φέτος είτε το επόμενο έτος αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2019. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον τουρισμό παραμένουν εξαιρετικές, καθώς ο κλάδος αναβαθμίστηκε
ριζικά κατά τη διάρκεια της κρίσης με κινητήρια δύναμη τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς παρόχους. Στο
δημοσιονομικό μέτωπο, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να αξιοποιεί το δημοσιονομικό του
περιθώριο για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές.
Πρέπει ωστόσο να διατηρήσει το πρωτογενές έλλειμμα σε περίπου 2% του ΑΕΠ φέτος προκειμένου να μην
θέσει σε κίνδυνο την αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα που αναμένεται στα τέλη του 2023. Η
αναβάθμιση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα ενθαρρυντικά σχόλια των ευρωπαίων εταίρων στο πλαίσιο
του μηχανισμού ενισχυμένης εποπτείας, του ΔΝΤ και των περισσότερων οίκων αξιολόγησης. Βλέπουμε
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους, ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα , τη
φαρμακευτική βιομηχανία και την ψηφιακή τεχνολογία. Ο τραπεζικός τομέας έχει επιτέλους
απεγκλωβιστεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση.
Μπορεί επιτέλους να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της τεχνολογίας του για να
την εναρμονίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, να περιορίσει τη βάση κόστους του και να επανατοποθετηθεί
για βιώσιμη κερδοφορία σε έναν πολύ απαιτητικό χώρο». Ο Δημήτριος Αθανασόπουλος , Group Managing
Director της AXIA Ventures Group Ltd, δήλωσε: «Η Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν βρεθεί
αντιμέτωπες με πολλαπλές δυσκολίες από την αρχή της θητείας τους παρουσιάζοντας έναν
αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, της ελληνοτουρκικής κρίσης καθώς και της
τρέχουσας παγκόσμιας πληθωριστικής πίεσης και του πολέμου στην Ουκρανία. Το θετικό της όλης
υπόθεσης είναι η πρωτοφανής για τα Ελληνικά δεδομένα αύξηση ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε πολλούς
τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, οι κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα
ακίνητα. Παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη στον τομέα των ταξιδιών, αυτό που οι αγορές αποκαλούν
το μεγάλο “ travel recovery play ” και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τάσης αναμένοντας
έτος ρεκόρ για το 2022. Από την οπτική γωνία της AXIA, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πληθώρα
επενδυτών με διαφορετικά προφίλ να επενδύουν στην Ελλάδα, καθώς έχουμε επενδυτές που επιδιώκουν
μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών τους στη χώρα, εταιρείες private equity, funds υποδομών,
κρατικά επενδυτικά ταμεία και family offices. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία μπορεί
να προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα να προσελκύσει κεφάλαια που εξέρχονται από αυτές τις αγορές.
Αν και το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων παγκοσμίως λόγω του πληθωρισμού και των υψηλότερων
τιμών της ενέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλότερο προφίλ
ανάπτυξης.» Ο Γ. Ελεκίδης, Director – Bain Capital Credit, δήλωσε: «Ήμασταν ένας από τους πρώτους
επενδυτές στην Ελλάδα με την πρώτη μας εξαγορά της Hellas Capital Leasing το 2014. Επεκτείναμε την
παρουσία μας για να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε NPL και ακίνητα στη χώρα, παρά
τις διαταραχές που βιώσαμε όπως τα ελληνικά capital controls, ο Covid-19 και τώρα η συνεχιζόμενη
γεωπολιτική κρίση. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση και ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα
έχουν άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, στις νέες επενδύσεις και, τελικά, σε
πιθανή μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, αυτό πιθανότατα θα μειώσει τη δυναμική
της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ελλάδας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις και αθετήσεις
πληρωμών». Ο κ. Ελεκίδης επεσήμανε ότι «παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε
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καλύτερη θέση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των ευνοϊκών μακροοικονομικών
θεμελιωδών μεγεθών της όπως (i) ένα χαμηλό σημείο εισόδου σε αυτή τη διαταραχή καθώς η οικονομία
βγαίνει από το μια 10ετή κρίση, (ii) μια ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης σε βασικούς τομείς για την
οικονομία της, όπως το real estate και η φιλοξενία, (iii) μια οικονομία με χαμηλό τραπεζικό λογαριασμό
που δεν έχει ακόμη επωφεληθεί πλήρως από τη ρευστότητα της αγοράς και (iv) ένας τραπεζικός τομέας
που έχει μόλις μειώσει τα χρόνια ζητήματα NPL και πλέον επικεντρώνεται σε νέους δανεισμούς. Σε
συνδυασμό με μια κυβέρνηση με φιλελεύθερη ατζέντα, δίνει τον τόνο για θετικές μεσοπρόθεσμες
προοπτικές». Όπως κατέληξε ο κ. Ελεκίδης, «η Ελλάδα αποτελεί βασική επενδυτική δικαιοδοσία για την
Bain Capital Credit. Πάντα προσεγγίζαμε τις επενδύσεις μας στη χώρα εποικοδομητικά και αποδείξαμε τη
δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά μέσω των πρόσφατων εξαγορών μας, παρά το δύσκολο
μακροοικονομικό περιβάλλον από το 2020 που προκαλεί ο Covid-19.» Ο Α. Φωτακίδης, Partner & Head of
CVC Greece – CVC Capital Partners : Όπως αναφέρει ο κ. Φωτακίδης, αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε
ποια θα είναι η πλήρης επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στο σύνολό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας,
θεωρούμε ότι η Ελλάδα, διαρθρωτικά, βρίσκεται σε ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης
ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον κίνδυνο σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από τη σύσφιξη των
αποδόσεων του δημοσίου, τις αναβαθμίσεις αξιολογήσεων (πρόσφατο DBRS) και την υγιή ζήτηση της
αγοράς για εκδόσεις χρέους και μετοχών (ενώ οι αγορές ήταν ακόμη ανοιχτές πριν από την κρίση της
Ουκρανίας). Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν τώρα τα θεμέλια – από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έως το τοπικό επίπεδο SME – για να υποστηρίξουν αυτό το ταξίδι. Εκτός από τη στρατηγική της θέση στο
χάρτη, η Ελλάδα επωφελείται από ένα εργατικό δυναμικό με υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά
υποχρησιμοποιούμενο, ένα δραστήριο οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ένα φιλικό
προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας και της
φορολογίας. Τα 32 δισ. ευρώ των Ταμείων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ που εισρέουν στην
Ελλάδα, μαζί με εκτιμώμενη ιδιωτική κεφαλαιακή στήριξη ύψους 25 δισ. ευρώ, αναμένεται να έχουν
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία μακροπρόθεσμα. Η CVC είναι ένας από τους πιο
ενεργούς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχών
από το 2017 σε διάφορους κλάδους και εταιρείες στην Ελλάδα, όπως: Hellenic Healthcare Group, eTravel,
D-Marin, Skroutz, Vivartia, Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και ΔΕΗ . Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας είναι
θετική – μπορέσαμε να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενους τομείς, ενώ συνεργαζόμαστε με εξαιρετικές
ομάδες διαχείρισης με στόχο να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν καλύτερες επιχειρήσεις, βιώσιμες και
για όλους τους ενδιαφερόμενους: πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους και τις τοπικές τους κοινότητες.
Πιστεύουμε ότι οι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές έχουν να διαδραματίσουν ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό ταξίδι της χώρας, όχι μόνο φέρνοντας άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά
και διεθνή εμπειρία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό συμβαδίζει με
το Brain Gain challenge που βλέπουμε – έμπειροι Έλληνες επαγγελματίες από κορυφαίες παγκόσμιες
επιχειρήσεις επιστρέφουν ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα με πνευματικό κεφάλαιο που θα
επιταχύνει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό προφίλ της χώρας. Η Ελλάδα είναι μία από
τις 25 χώρες όπου έχουμε τοπικό γραφείο και αφοσιωμένη ομάδα. Αυτό στηρίζει τη μακροπρόθεσμη
δέσμευσή μας στη χώρα – είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε ιδρυτές, επιχειρηματίες, ομάδες διαχείρισης
και εταιρείες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να αναπτυχθούν βιώσιμα και να έχουν
θετικό αντίκτυπο στο ESG. Ο Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS, τόνισε: «Η Ελλάδα πέρασε
μια περίοδο μεγάλης κρίσης. Χάθηκε το 25% το ΑΕΠ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός
πρωτόγνωρου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 100 δις ευρώ. Το πρώτο βήμα προς τη
ανάκαμψη, ήταν η δημιουργία μεγάλων εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων (DoValue, Cepal, Intrum)
και η πώληση των χαρτοφυλακίων σε εξειδικευμένους επενδυτές. Το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα είναι
η αποκατάσταση (rehabilitation) και η θεραπεία (cure) αυτού του προβλήματος. Οι εταιρείες θα πρέπει να
γίνουν ξανά παραγωγικές και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν κίνητρα να επιχειρούν. Ένας ενάρετος
κύκλος που βοηθάει την οικονομία να πάει μπροστά. Αυτό κατά την γνώμη μου αποτελεί μια επενδυτικη
ευκαιρία και εμείς επικεντρωνόμαστε σ αυτό. Οι τράπεζες αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας. Σε
λίγα χρόνια η πλειοψηφία των εταιρειών αφού έχουν γίνει πάλι παραγωγικές θα είναι μέρος του υγειούς
πελατολογίου του τραπεζικού συστήματος.» Ο Γ. Ανδριόπουλος, Vice President – Partners Group, τόνισε:
«Η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα που η διεθνής κοινότητα επενδυτών έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά,
καθώς είναι μια χώρα όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις με καλή συσχέτιση απόδοσης-ρίσκου σε διάφορα
επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα, ιδιωτικά κεφάλαια, έργα υποδομών και ακίνητα. Τα
τελευταία χρόνια, έχουμε δει μερικά μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια να πραγματοποιούν
σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, όπως η BC Partners και η CVC. Πιο πρόσφατα, η Partners Group, ένας
παγκόσμιος διαχειριστής ιδιωτικών κεφαλαίων με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους άνω των 130
δισ, εξαγόρασε την Pharmathen για ένα τίμημα γύρω στα 1,6 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή ήταν η μεγαλύτερη
εξαγορά ελληνικής εταιρείας από ιδιωτικά κεφάλαια μέχρι σήμερα, που αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο
εμπιστοσύνης στο βελτιωμένο προφίλ κινδύνου της χώρας και στην κορυφαία ποιότητα των Ελλήνων
στελεχών επιχειρήσεων. Η Pharmathen είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος οργανισμός ανάπτυξης και
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παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων, με παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες. Η Pharmathen είναι
μια σημαντικό παράδειγμα των οφελών της ιδιοκτησίας εταιρειών από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της
ενεργούς δημιουργίας αξίας και της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ιδρυτές της εταιρείας πούλησαν
πλειοψηφικό μερίδιο το 2015 στην BC Partners, ένα fund το οποίο επένδυσε πάνω από 300 εκατ. ευρώ σε
ανάπτυξη νέων προϊόντων και εγκαταστάσεις. Η BC Partners και οι ιδρυτές αποφάσισαν να αποχωρήσουν
πλήρως το 2021 όταν και πούλησαν στην Partners Group, η οποία ως νέος μέτοχος θα οδηγήσει την
εταιρεία στην επόμενη φάση ανάπτυξης με επίκεντρο την αμερικανική αγορά, τη μεγαλύτερη
φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως. Τα ιδιωτικά κεφάλαια σημειώνουν εκρηκτική ανάπτυξη παγκοσμίως,
αποδεικνύοντας ότι αποτελούν καλύτερη εναλλακτική λύση από τις δημόσιες αγορές σε πολλές
περιπτώσεις εταιρειών. Πρόκειται για μια τάση που θα επικρατήσει και στην Ελλάδα, όταν η αγορά
αναπτυχθεί στα επίπεδα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, η Ελλάδα χρειάζεται εξωστρεφείς εταιρείες
όπως η Pharmathen που δεσμεύονται να συμβάλουν στο «brain gain» τα επόμενα χρόνια νέων
εξειδικευμένων επαγγελματιών που ζουν στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να στηρίζει αυτή την
τάση παρέχοντας ελκυστικά προσωπικά φορολογικά κίνητρα. Η Pharmathen απασχολεί σήμερα
περισσότερα από 1.200 άτομα κυρίως στην Ελλάδα και φέτος θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 150
νέες προσλήψεις. Επιπλέον, η Partners Group έχει εγκρίνει επενδύσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία
περισσότερων από 200 νέων θέσεων έως το 2025. Ελπίζουμε ότι περισσότερες εταιρείες θα
ακολουθήσουν το παράδειγμα της Pharmathen και θα φέρουν την απαραίτητη αύξηση παραγωγικότητας
στην χώρα, η οποία θα βελτιώσει εν πολλοίς την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες
αγορές της ΕΕ.»
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
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Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr του Βαγγέλη Δουράκη
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Πράσινη Έκδοση € 2,5 δισ. Σχεδιάζει ο ΟΔΔΗΧ
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Ναυτεμπορική, που υπογράφεται από τον Θάνο Τσίτο,
εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης του «καταλόγου» των επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει η πρώτη
πράσινη έκδοση συνολικού ύψους τουλάχιστον 2-2,5 δισ. ευρώ. Στην προοπτική της έκδοσης του πρώτου
πράσινου ομολόγου αναφέρθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη o
επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας.

 

Όπως υποστήριξε: «Εξετάζεται η πιθανότητα να εκδοθεί πράσινο ομόλογο με μια πρώτη έκδοση που θα
μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου το 2022». Το
πράσινο ομόλογο αποτελεί μια «πρόκληση» για τον εκδότη -στην προκειμένη περίπτωση την Ελληνική
Δημοκρατία- καθώς ισοδυναμεί με μια δέσμευση απέναντι στις αγορές περί υλοποίησης μιας «πράσινης
επένδυσης» εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα «συμβόλαιο» ανάμεσα
στον εκδότη ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τις επενδύσεις που θέλει να πραγματοποιήσει και τις αγορές
οι οποίες αναλαμβάνουν ουσιαστικά το σκέλος της χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον κ. Τσάκωνα, ενώ οι
προσπάθειες επικεντρώνονται στο να καταρτιστεί κατάλογος «πράσινων έργων» «δεν απορρίπτεται η
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της πράσινης στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να
ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν
γένει».

Η στρατηγική έκδοση πράσινων ομολόγων είναι συμπληρωματική στο συνολικό πρόγραμμα δανεισμού της
χώρας και δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της δανειακής στρατηγικής του Δημοσίου. Τι επιδιώκει η ελληνική
πλευρά με το πράσινο ομόλογο; Ουσιαστικά να επεκτείνει τη βάση των επενδυτών που τοποθετούνται σε
ελληνικούς τίτλους (σ.σ.: τα πράσινα ομόλογα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον συγκεκριμένων επενδυτών
οι οποίοι δεν τοποθετούνται και σε παραδοσιακούς τίτλους). Επίσης, η κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωση
της εικόνας του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στη δυνατότητα μείωσης του νέου κόστους δανεισμού.
Αναλυτικά, τα τρία οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου είναι τα
εξής:

*Πρώτον, μπορεί να διευρυνθεί η «πελατειακή βάση» των ελληνικών ομολόγων. Ξένα funds που
ενδεχομένως δεν εκδηλώνουν αυτή τη στιγμή αγοραστικό ενδιαφέρον εξαιτίας του γεγονότος ότι η χώρα
δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούσαν να αγοράσουν τα πράσινα ελληνικά
χαρτιά λόγω προσανατολισμού προς τέτοιες επενδύσεις. Διεθνώς είναι περίοδος που οι επενδυτές θέλουν
πράσινους τίτλους στα χαρτοφυλάκιά τους, παρά την κρίση.

*Δεύτερον, μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού της χώρας. Λόγω της «στόχευσής»
τους, της διαδικασίας που διέπει την έκδοσή τους αλλά και του μεγάλου αγοραστικού ενδιαφέροντος που
υπάρχει διεθνώς για τέτοιους τίτλους, τα πράσινα ομόλογα είναι συνήθως φθηνότερα κατά αρκετές
μονάδες βάσης συγκριτικά με τους παραδοσιακούς τίτλους. Από τη στιγμή που η απόδοση του ελληνικού
10ετούς τίτλου έχει ανέβει κοντά στο 3%, η δυνατότητα φθηνότερου δανεισμού δεν περνά απαρατήρητη.

*Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι βελτιώνει το διεθνές προφίλ της χώρας, η οποία εμφανίζεται να
καταστρώνει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο με πράσινο προφίλ και να το φέρνει σε πέρας μέσα σε
συγκεκριμένα δεσμευτικά χρονικά πλαίσια.

Ευέλικτη διαχείριση

Όσον αφορά την εκδοτική δραστηριότητα της χώρας εν μέσω κρίσης και αύξησης των αποδόσεων, ο
επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, υποστήριξε ότι «δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου
περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της ευνοϊκής δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους
και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Δ., η δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης για το 2022
θα είναι ευέλικτη σε όλες τις πτυχές της, τόσο από την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και
ως προς τον όγκο των εκδόσεων, τις διάρκειες, κ.λπ.».

*(Από τη Ναυτεμπορική)
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Α. Φωτακίδης: Έχουμε επενδύσει 1,5 δισ. μετοχικού κεφαλαίου σε μια 5ετία
σε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις

Ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
είναι το ανθρώπινο δυναμικό της
Στις επενδύσεις που έχει κάνει το CVC στην Ελλάδα, ανάμεσα τους και η Εθνική Ασφαλιστική, αναφέρθηκε
ο Άλεξ Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital, μιλώντας στο Capital Link Invest in Greece
New York Forum , στο οποίο του απονεμήθηκε και η διάκριση “2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Όπως είπε ο κ. Φωτακίδης “η αποστολή μας στη CVC είναι να βοηθάμε τους επιχειρηματίες και τις ομάδες
διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές και προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς λειτουργικής
βελτίωσης και ESG. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ
μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις,
όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η
ΔΕΗ.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους
εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό
εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας
και την προώθηση της καινοτομίας. Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain… βρισκόμαστε τώρα -
σταθερά- σε μια φάση αναστροφής αυτού του φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες,
συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου αλλά και κάποιων από εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε
στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες πολυεθνικές ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους, κάτι που προσελκύει περισσότερα ταλέντα. Είναι υπέροχο να βλέπεις μεταξύ
άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y, KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν το εργατικό δυναμικό τους στην
Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία,
όπως βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού.
Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και να τις
βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές.

Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην
Ελλάδα, καθημερινά. Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει
τοπικό γραφείο και ομάδα, έχουμε μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και
θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο ως υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας
κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να προσφέρουν φιλόδοξα σχέδια.

Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία. Χρειαζόμαστε
περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά
γενικά. Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά. Πρέπει να ακούμε. Είμαι
καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην πραγματικότητα, σήμερα άκουσα
όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και έμαθα πολλά. Πρέπει να ακούμε τους
συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις
τοπικές κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε να λάβουμε πραγματικά
τεκμηριωμένες αποφάσεις με μακροχρόνιο και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο. Είμαι απίστευτα ευγνώμων
που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που μοιράζονται κοινούς στόχους και κοινό όραμα
για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα τιμήσω αυτό το βραβείο συνεχίζοντας να εργάζομαι
παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.”

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, το 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New
Direction for Greece”, έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο
κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή
της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής
ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα, όχι
μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την
Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
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Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων. Το “Capital Link
Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του
στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας
επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του
Ιδρύματος Ωνάση Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το
2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre
Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO
of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc.

Το δειπνο και τη βραβευση του κ. Φωτακίδη τιμησαν με τη παρουσία και συμμετοχή τους:

• Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών
• Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
• Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις &
ΣΔΙΤ
• Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
• Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
• Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
• H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις
Επενδύσεις

Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις,
Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη
Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο  23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece"  τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
2022 με φυσική παρουσία,  σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy
Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των
επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες
προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών,
επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 

 

\Τα δύο ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέματα :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GREEK ECONOMY ROUNDTABLE – IMPLICATIONS FROM UKRAINE CRISIS – REFORMS ENHANCING
THE BUSINESS & INVESTMENT LANDSCAPE
Συντονιστής: κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS 
“The New Restructuring & Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”:
Ομιλητές:
κ. George Pitsilis - Governor – Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic 
H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic
Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS, σημείωσε πως: "Αυτό το πάνελ θα συζητήσει τις
επιπτώσεις από την κρίση στην Ουκρανία και θα παρουσιάσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις-ορόσημα που
ενισχύουν το επιχειρηματικό και επενδυτικό τοπίο.
 Μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις αφορά την αναμόρφωση ολόκληρου του ελληνικού νομικού πλαισίου
της πτώχευσης μέσω ενός νέου νόμου που αντικατέστησε όλους τους προηγούμενους. Το νέο πλαίσιο
εισήγαγε τις ακόλουθες κύριες καινοτομίες:
Τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξωδικαστική (OCW) ρύθμιση οφειλών, σε καθαρά
συναινετική βάση, αλλά με τη βοήθεια ενός αλγοριθμικού εργαλείου. Αυτό περιορίζεται στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το κράτος και είναι καθαρά εξωδικαστικό.
Ο νέος νόμος μεταφέρει, επίσης, την Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα (1023/2019).
Η διαδικασία αναδιάρθρωσης στη χώρα μας είναι πλέον πλήρως εναρμονισμένη με την Οδηγία, ενώ η
Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τήρησε την αρχική προθεσμία
μεταφοράς. Επίσης, είναι εξορθολογισμένος και απλός και έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των
συμφωνιών αναδιάρθρωσης που υποβάλλονται προς κύρωση και σε αύξηση του αριθμού των συμφωνιών
που πράγματι κυρώνονται. 
Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κύρια διαδικασία πτώχευσης, ορισμένες από τις οποίες αφορούν την
παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις που απέτυχαν, αλλά και σε υπερχρεωμένους
καταναλωτές. 
Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικά
εξορθολογισμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς. Τώρα το δικαστήριο που κηρύσσει σε
πτώχευση μια μεγαλύτερη επιχείρηση αποφασίζει είτε την τμηματική ρευστοποίηση της περιουσίας της
είτε την πώλησή της ως ζωντανής λειτουργούσας επιχείρησης. 
Ο νέος νόμος ρυθμίζει το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας και επιτρέπει όχι μόνο σε φυσικά
αλλά και σε νομικά πρόσωπα να διορίζονται ως διαχειριστές. Προβλέπει ζητήματα όπως η πιστοποίηση, η
ασφάλιση ευθύνης, ο κώδικας δεοντολογίας και ο έλεγχος των επαγγελματικών παραπτωμάτων.
Στόχος ήταν επίσης να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που δυσχέραιναν τις διαδικασίες υπό το
προηγούμενο καθεστώς, όπως η κατάχρηση της διαδικασίας, ιδίως σε σχέση με τις αναστολές εκτέλεσης,
ο περιορισμός της δικαστικής παρέμβασης, η ενίσχυση του ρόλου των πιστωτών στις κρίσιμες αποφάσεις,
αλλά και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της προστασίας που παρέχεται στις έντιμες αλλά
χρεοκοπημένες επιχειρήσεις. 
Οι νέες διαδικασίες κάνουν εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την καταχώριση, τη
δημοσίευση των διαδικαστικών σταδίων και αποφάσεων, την ψηφοφορία μεταξύ των μερών, καθώς και
τις αιτήσεις και την υποβολή προτάσεων.  Είναι εξίσου σημαντικό ότι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
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διευκολύνει σημαντικά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και αναμένεται να μας επιτρέψει να
εντοπίσουμε λάθη και παραλείψεις και να προτείνουμε βελτιώσεις γρήγορα και αποτελεσματικά.
Ο νόμος αυτός αποτελεί μια κρίσιμη μεταρρύθμιση που θα ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικού
κινδύνου, θα επιτρέψει την επίλυση του προβλήματος της υπερχρέωσης μέσω της ταχείας διευθέτησης
των οφειλών, θα αυξήσει την ανάκτηση των πιστωτών και θα επαναφέρει τα παραγωγικά μέσα σε
παραγωγικές χρήσεις με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι πριν". 
Ο κ. George Pitsilis - Governor – Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic,
αναφερθηκε στο νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, με στοχο να  παρέχει
η ΑΑΔΕ εξειδικευμένες απαντήσεις στους επενδυτές για το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής τους,
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια
«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.
H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.
Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.
Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.
Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.
Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.
Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.
Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.
Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.
Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.
Ενδεικτικά:
- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.
Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.
Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).
Ο H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic, τόνισε: "Τα
δίδυμα ελλείμματα στο τέλος της δεκαετίας του 2000 οδήγησαν στα προγράμματα προσαρμογής της
ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη
δημιουργία του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού ήταν τα ελλείμματα του ασφαλιστικού
συστήματος, ενώ η απώλεια ανταγωνιστικότητας, που οδηγούσε σε ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών
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συναλλαγών, οφειλόταν στην αύξηση του κόστους εργασίας, το οποίο με τη σειρά του οφειλόταν στις
δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας. Την ίδια στιγμή και παρά τη ραγδαία αύξηση των δαπανών κοινωνικής
προστασίας πριν την κρίση, το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα παρέμενε
αναποτελεσματικό, όπως φαίνεται από τα υψηλά επίπεδα φτώχειας και ανισότητας. 
Την τελευταία δεκαετία, υλοποιήθηκαν διάφορες μεταρρυθμίσεις προκειμένου η ελληνική αγορά εργασίας
να γίνει πιο ελαστική, το ασφαλιστικό σύστημα να αναδιαρθρωθεί και να συγκρατηθεί η δαπάνη, καθώς
και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Σαν αποτέλεσμα των
παραπάνω, η κατάταξη της Ελλάδας σε διάφορες στατιστικές βελτιώθηκε, όμως σίγουρα χρειάζεται
περισσότερη προσπάθεια. 
Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας, η νέα κυβέρνηση υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, το
ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία. 
Η νέα εργατική νομοθεσία ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το 2021, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του
νομοθετικού πλαισίου, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980. Μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση
του χρόνου εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με
λεπτομέρεια το χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας
σε ανεξάρτητη αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής.
Όσον αφορά στις συντάξεις, η πρόσφατη μεταρρύθμιση στοχεύει στη σταδιακή μετατροπή της
επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Θα δημιουργηθούν ατομικοί λογαριασμοί
για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από το 2022 και έπειτα. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη
μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην
αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία,
ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή
υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές. 
Περαιτέρω, υιοθετήθηκε μια σειρά διατάξεων με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας,
καθώς και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η ενίσχυση
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων. 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους, η ελληνική κυβέρνηση
έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν απροστάτευτο. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα,
μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να
μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας δεκαετίας σε “brain gain”. Επίσης, ένα πλήθος κοινωνικών
δεικτών βελτιώνεται και με τις υιοθετούμενες πολιτικές αναμένουμε πως θα βελτιωθούν περαιτέρω. 
Παρά τις αρνητικές συνέπειες της ουκρανικής κρίσης, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί
αμείωτη και τα αποτελέσματά τους θα ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας".
Ο Dr. Tasos Anastasatos , Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK, τόνισε: "η
ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η
διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί
και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να
επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από
την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι
μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού
μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες
οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές
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προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το
τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα
δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες
χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και
κεφαλαιακή επάρκεια)".
Ο κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International ,
επεσήμανε ότι η εισβολή στην Ουκρανία δεν είναι απλώς ένα τραγικό γεγονός, αλλά ένα μεγάλο συνολικό
σοκ για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας παρεμπόδισε το διαθέσιμο εισόδημα
του Ευρωπαίου καταναλωτή και μείωσε την οικονομική δραστηριότητα αυξάνοντας το κόστος
παραγωγής. Ακόμη και πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, όλες οι μεγάλες αγορές ενέργειας και
μετάλλων ήταν ήδη ελλειμματικές και το τελευταίο γεγονός απλώς επιδείνωσε αυτό το διαρθρωτικό
ζήτημα. Η ελληνική οικονομία ετοιμαζόταν να ξεκινήσει έναν πολυετή επενδυτικό κύκλο, ενισχυμένη από
τον ούριο άνεμο της επαναλειτουργίας, την παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες και την ευρωπαϊκή
δημοσιονομική στήριξη αξίας περίπου 17% του ΑΕΠ. Ωστόσο, ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο για τη
μεταμόρφωση της δομής της οικονομίας απαιτεί ενέργεια, εμπορεύματα και κρίσιμες πρώτες ύλες για
την υιοθέτηση καλύτερων τεχνολογιών. Ο πόλεμος, αυξάνοντας τον κίνδυνο διακοπής, άσκησε πίεση στις
εθνικές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τα δημοσιονομικά τους περιθώρια μέχρι το τέλος του 2022. Η
ελληνική κυβέρνηση, όπως και άλλες στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να μετριάσει την
άνοδο του ενεργειακού κόστους, τόσο ισχυρή που πιθανόν να αυξηθεί ο πληθωρισμός στο 9% στη ζώνη
του ευρώ, διατηρώντας παράλληλα την ελληνική οικονομία και διατηρώντας την έτοιμη να αξιοποιήσει
το υποκείμενα δυνητικά οφέλη. Η διατήρηση της ελληνικής οικονομίας σε αυτό το στενό μονοπάτι δεν θα
είναι εύκολη, αλλά πιθανότατα θα προσφέρει πολύ μεγάλη ανταμοιβή μόλις τελειώσει η ενεργειακή
έκτακτη ανάγκη και ο επενδυτικός κύκλος θα ξεκινήσει με πλήρη ισχύ.
GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS
Συντονιστής: κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank 
Ομιλητές:
Ο κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank τόνισε ότι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον
παγκοσμίως υπόκειται σε μια σειρά προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων επιτοκίων, των
τιμών της ενέργειας και των γεωπολιτικών κινδύνων. Η Ελλάδα είναι οικονομικά σταθερή και προσφέρει
πολύ ελκυστικές ευκαιρίες για απόδοση επενδυτών σε διάφορους τομείς. Στο νέο περιβάλλον, οι ελληνικές
εταιρείες θα έχουν ευκαιρίες να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηματοδοτήσουν
το χρέος τους, αλλά πιο έντονα από ποτέ, θα υπάρξει μια φυγή προς την ποιότητα, ισχυρές ομάδες
διαχείρισης, ισχυρά επιχειρηματικά σχέδια. Οι επενδυτές θα είναι επιλεκτικοί και έντιμοι και οι πιθανοί
εκδότες των κεφαλαιαγορών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και προσεκτικοί.
Η κα. Myriam Zapata , Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG , BNP Paribas
δήλωσε ότι: "Τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της Αειφόρου Ανάπτυξης κατά το προηγούμενο έτος
σχετίζονταν με την γνωστοποίηση και την αναφορά του αντικτύπου της. Ρυθμιστικοί φορείς παγκοσμίως
έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να παράσχουν καθοδήγηση στην ευρύτερη αγορά σχετικά με
το τι αποτελεί βιώσιμη επένδυση και ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο την ανταλλαγή δεδομένων για την
προώθηση της διαφάνειας και τον αναπροσανατολισμό των κεφαλαιακών ροών προς πραγματικά
βιώσιμες δραστηριότητες. Αναφορικά με τα προϊόντα στις κεφαλαιαγορές οµολογιών, τα ομόλογα τα
οποία είναι συνδεδεμένα με την βιωσιμότητα αναδείχθηκαν ως τα προτιμητέα προκειμένου να
επικοινωνηθεί η εναρμόνιση της Συμφωνίας του Παρισιού με τους εκδότες που ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να έχουν αρκετά σχέδια ή δαπάνες για την έκδοση ομολογιών με την
ένδειξη Χρήσης Εσόδων. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν μια ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς οι
φιλόδοξοι στόχοι σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη και η υψηλής ποιότητας γνωστοποιήσεις γίνονται το
επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, η οποία θα δει στους Έλληνες εκδότες μια επιλογή
διαφοροποίησης στην αποστολή τους να μεταβούν σε μια καθαρότερη παγκόσμια οικονομία".
Ο κ. Dimitris Kofitsas , Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs
τόνισε ότι: "Το 2021 αποτέλεσε ένα κομβικό έτος για την αγορά μετοχών στην Ελλάδα και το
Χρηματιστήριο Αθηνών, περίπου 4 δις ευρώ νέα κεφάλαια αντλήθηκαν από μόνο 3 ελληνικές εταιρείες
(Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ) σε σχέση με μηδενική άντληση νέων κεφαλαίων στο ΧΑΑ από το
2016 μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα ξαναμπήκε στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών μετά από πολλά χρόνια
απραξίας και εκτιμώ πως θα δούμε περισσότερες ελληνικές εταιρείες να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο
άντλησης ξένων θεσμικών κεφαλαίων, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που η αγορά άνοιξε για τις
ελληνικές μετοχές. Οι ελληνικές μετοχές σε συγκεκριμένους κλάδους προσφέρουν ένα μοναδικό
συνδυασμό "υπεραξίας" και "υψηλής ανάπτυξης" δηλαδή ελκυστικές αποτιμήσεις αλλά ταυτόχρονα
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές".
Η κα. Alexandra Konida , Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece
τόνισε ότι: "Στην HSBC, με δεδομένη την παγκόσμια παρουσία μας και τη συνεργασία μας με πελάτες σε
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, γεωγραφίες και τομείς της οικονομίας, αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο
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ρόλο που μπορούμε να έχουμε στην προώθηση των αλλαγών και στη χρηματοδότηση της βιομηχανικής
μετάβασης που απαιτείται για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην παγκόσμια οικονομία.
Προκειμένου να υποστηρίξουμε τη μετάβαση σε οικονομία μηδενικού άνθρακα, σκοπεύουμε να παρέχουμε
και να διευκολύνουμε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ύψους $750δις και $1τρις μέχρι το 2030
για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην μετάβαση τους προς ένα βιώσιμο μέλλον. 
Η ανάγκη για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεχίζει να εντείνεται και οι προσδοκίες των
εμπλεκόμενων φορέων έχουν εξελιχθεί στη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση
θα χρειαστεί δράσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για την προάσπιση της ενεργειακής ασφάλειας αλλά η
γενική επιταγή που παραμένει κρίσιμη, και για αυτή την δεκαετία αλλά και για τις επόμενες, είναι να
επιταχυνθούν οι επενδύσεις στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. 
Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, προκειμένου να “ξεκλειδώσουμε” κεφάλαια για τη
χρηματοδότηση καθαρών τεχνολογιών, υποδομών και δεξιοτήτων, και η ξεκάθαρη στοχοθέτηση των
προσδοκιών για τη μετάβαση με επιστημονικά κριτήρια, θα δώσει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να
διαδραματίσουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο στο να βοηθήσουν τον κόσμο να φτάσει σε ένα μέλλον
μηδενικού αποτυπώματος. 
Στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η κυκλική οικονομία, οι καθαρές τεχνολογίες και o ψηφιακός μετασχηματισμός. Η στήριξη των
πελατών μας στην εξεύρεση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών και στην πορεία
τους προς τη μετάβαση σε βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την HSBC. Ως
κορυφαία τράπεζα στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, έχουμε ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών από Έλληνες
εκδότες τον τελευταίο χρόνο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων συνδεδεμένων με στόχους ESG, όπως
πράσινα ομόλογα και ομόλογα με δείκτη αειφορίας, πρωτοπορώντας και με την έκδοση του πρώτου
ομολόγου με δείκτη αειφορίας στην Ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων με υψηλή απόδοση. 
Η HSBC βραβεύθηκε το 2022 σε έξι κατηγορίες των “Environmental Finance Bond Awards” σε αναγνώριση
του ρόλου που έχει διατελέσει στην έκδοση πράσινων ομολόγων και ομολόγων με δείκτες που σχετίζονται
με την κοινωνία και την αειφορία κατά τη διάρκεια του 2021".
Ο κ. Morven Jones , Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece –  HSBC απέστειλε το
μήνυμά του αναφέροντας ότι το 2021 ήταν μια πολύ ενεργή χρονιά για τους Έλληνες εκδότες
στις κεφαλαιαγορές των διαφόρων κλάδων και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Οι
εκδότες αξιοποίησαν το ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς με πτώση των αποδόσεων, άφθονη
ρευστότητα, περιορισμένη μεταβλητότητα και με βελτίωση των χαρακτηριστικών κινδύνου
της χώρας για την Ελλάδα. Οι συναλλαγές γενικά έλαβαν υγιή βαθμό υπερπροσφοράς και
περιορίστηκαν οι παραχωρήσεις νέων εκδόσεων.
Η ελληνικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους συνέχισε να εξομαλύνει τις εργασίες
χρηματοδότησης του κράτους με αρκετές συναλλαγές ορόσημο, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας κοινοπραξίας μετά την κρίση χρέους με διάρκεια 31 ετών, καθώς και επιτυγχάνοντας
το χαμηλότερο τοκομερίδιο GGB στη διάρκεια 10 ετών. Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι στόχοι
κεφαλαίου και MREL οδήγησαν κυρίως στην έκδοση. Γίναμε μάρτυρες μιας ισχυρής εγχώριας προσφοράς
για συναλλαγές υψηλής ποιότητας και αύξησης της απορρόφησης από διεθνείς επενδυτές, καθώς οι
τράπεζες μείωσαν επιτυχώς πληθώρα των δανείων NPL κατά τη διάρκεια του έτους. Η εταιρική προσφορά
είχε κυρίως θέμα το ESG, καθώς οι εταιρείες χρηματοδότησαν σχέδια για τη μείωση των εκπομπών
άνθρακα και την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πλαίσιο ESG βοήθησε
τους εκδότες να διαφοροποιήσουν και να επεκτείνουν τη διεθνή επενδυτική τους βάση.
Φέτος, με τη συνεχιζόμενη αστάθεια και τον γεωπολιτικό κίνδυνο, μόνο η ελληνική κυβέρνηση είχε
πρόσβαση στην αγορά μέχρι σήμερα. Οι εκδότες σε όλους τους τομείς γενικά παραμένουν ρευστοί και
μπορούν να είναι ευέλικτοι με το χρονοδιάγραμμα των χρηματοδοτικών επιχειρήσεών τους. Η κυβέρνηση
συνεχίζει να διατηρεί ένα μεγάλο απόθεμα μετρητών που περιορίζει την ανάγκη έκδοσης. Αναμένουμε
συνεχή αστάθεια και στενότερα περιθώρια έκδοσης για το υπόλοιπο του έτους και οι εκδότες πρέπει να
είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν τις αγορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η τακτική δέσμευση των
επενδυτών θα είναι επιτακτική, ιδίως όταν το σκηνικό της αγοράς είναι προκλητικό.
Ο κ. Dimitrios Tsakonas , Director General – Public Debt Management Agency τόνισε ότι: "Το 2021,
η Ελλάδα (Ελληνική Δημοκρατία – ΕΔ) ολοκλήρωσε την αποστολή της όσον αφορά την ανασύσταση της
καμπύλης αποδόσεων των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων (GGB), διευρύνοντας το προφίλ ληκτότητας
του διαπραγματεύσιμου χρέους έως και τα 32 χρόνια, αξιοποιώντας την ευκαιρία του PEPP. 
Η Ελλάδα παρείχε επίσης επιπλέον ρευστότητα μέσω re-openings υφιστάμενων εκδόσεων Ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και πράξεων ανταλλαγών παλαιών ομολόγων με νέα, διευκολύνοντας
έτσι τη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς, μειώνοντας τις στρεβλώσεις που προκλήθηκαν λόγω
έλλειψης ρευστότητας. Τώρα πλέον, πολλές εκδόσεις ΟΕΔ έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα που λογίζονται ως
«ομόλογα αναφοράς» τυπικής χώρας της Ευρωζώνης. 
Η στρατηγική χρηματοδότησης της ΕΔ για το 2022 θα είναι παρόμοια με αυτή των προηγούμενων ετών,
καθώς, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το ενδιαφέρον των επενδυτών, θα συνεχίσουμε να
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εκδίδουμε ομόλογα αναφοράς συμπληρώνοντας τα κενά στο φάσμα λήξεων, παρέχοντας επιπλέον
ρευστότητα, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης του ΕΔ, διατηρώντας μια
«κανονική» κλήση στην καμπύλη αποδόσεων των κρατικών χρεογράφων. 
Η ΕΔ εξετάζει επίσης την πιθανότητα να εκδώσει πράσινα ή βιώσιμα ομόλογα, με μια πρώτη έκδοση που
θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότησης του ΕΔ το 2022. Εστιάζουμε σε
«πράσινα» έργα εκδίδοντας «πράσινα» ομόλογα χωρίς να απορρίπτουμε τη δυνατότητα επέκτασης του
πεδίου εφαρμογής της «πράσινης» στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και
προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει . Ένας από τους
κύριους στόχους για την έκδοση «πράσινων» ομολόγων είναι η επέκταση της βάσης των επενδυτών χωρίς
να παραγνωρίζεται η σημασία τους στη βελτίωση της εικόνας του ΕΔ καθώς και η δυνατότητα μείωσης
του νέου κόστους δανεισμού. Η ενσωμάτωση του «πράσινου» στοιχείου δεν θα αλλάξει τον πυρήνα της
δανειακής στρατηγικής του ΕΔ, αλλά αντιθέτως θα είναι συμπληρωματική σε αυτή. 
Τέλος, στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας χρέους, τόσο του ποσοστού των
ετήσιων μικτών  χρηματοδοτικών αναγκών ως προς το ΑΕΠ όσο και του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό
θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού πράξεων δανεισμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διατηρώντας
τα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του FX και τον κίνδυνο επιτοκίου του ελληνικού χαρτοφυλακίου
χρέους, παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες στους επενδυτές σχετικά με τις επενδύσεις τους σε GGBs. 
Τέλος, δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της
ευνοϊκής δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΔ, η
δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις πτυχές της, τόσο από
την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και ως προς τον όγκο των εκδόσεων, τις διάρκειες,
κ.λπ."
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Παρελθόν οι επιστροφές φόρου – Το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα
νέο σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη
σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το ποσό αυτό θα
«πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια
Ταμεία.

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές.
Πρακτικά, συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι
χρονοβόρα και χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί
κανείς ότι επτά στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές
φόρου αναμένεται να περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες»
οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό
χρέος περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων
είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον
Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
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3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή

https://www.bankwars.gr/23rd-annual-capital-link-ta-plana-kai-oi-proteraiotites-ton-e/


http://www.bankwars.gr/

 Publication date: 14/04/2022 10:44

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
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εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.
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"Αξιοποίηση του πολύ σημαντικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων
που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το κράτος"

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις,
Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη

Νέα Υόρκη, 12 Απριλίου, 2022

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο  23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
2022 με φυσική παρουσία,  σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy
Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των
επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες
προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών,
επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

LARGE PROJECTS TRANSFORMING GREECE – Business & Investment Opportunities

Συντονιστής: κ. Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law

Ομιλητές:

• H.E. Nikos Papathanasis, Alternate Minister of Development & Investments – Private
Investments & PPPs – Hellenic Republic
• κα. Ravina Advani, Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas
• κα. Penelope Lazaridou, General Financial Manager – Executive Board Member - GEK TERNA
• κ. Christos Balaskas, Vice President & General Manager - Greece – Eldorado Gold
Corporation
• κ. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of
Assets and Participations SA 

Ο κ. Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law, τόνισε: "Tα τελευταία χρόνια έχει γίνει
μια αποφασιστική προσπάθεια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την προσέλκυση άμεσων ξένων
επενδύσεων. "Έχουν εισαχθεί ήδη με επιτυχία μία σειρά τολμηρών νομοθετικών μέτρων με στόχο τον
περιορισμό της γραφειοκρατίας, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη δημιουργία ενός
νομοθετικού περιβάλλοντος φιλικού προς τους επενδυτές, ενώ άλλα βρίσκονται στο στάδιο της
προετοιμασίας."

Συνεχίζοντας, σημείωσε πως τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπάρχει στον δημόσιο τομέα μια σαφής τάση
προς την αξιοποίηση του πολύ σημαντικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων που κατέχει άμεσα ή
έμμεσα το κράτος σε διάφορους κλάδους, όπως στις υποδομές, στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στα
ακίνητα, στην ενέργεια και στον τουρισμό, και η κυβέρνηση προωθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων.

Ειδικότερα επεσήμανε πως στον ιδιωτικό τομέα, η Ελλάδα έχει αρχίσει να προσελκύει σημαντικές
επενδύσεις από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια τα τελευταία χρόνια, μετά τη σταδιακή αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της χώρας. "Σημαντικές συμφωνίες έχουν επιτευχθεί στους
τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας, του τουρισμού και των ακινήτων, των ασφαλίσεων,
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ιχθυοκαλλιεργειών και των τροφίμων. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι η εξαγορά του ξενοδοχείου Astir Palace και η ανάπτυξη του Ελληνικού. Η έναρξη, η
ολοκλήρωση και η υλοποίηση έργων, συνέχισε, δεν είναι πάντα μια ομαλή διαδικασία καθώς προκύπτουν
πολιτικά, τεχνικά και νομοθετικά εμπόδια. Ωστόσο, η ανάπτυξη των κρατικών περιουσιακών στοιχείων
αποτελεί βασικό πυλώνα της ατζέντας αυτής της κυβέρνησης, η οποία είναι ξεκάθαρη αναφορικά με την
προσέλκυση ξένων επενδυτών και τη δημιουργία ενός σταθερού, φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις."

Υπογράμμισε πως αυτό με τη σειρά του έχει αυξήσει το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτικών funds
για την Ελλάδα. "Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα μεγάλης κλίμακας που αφορούν υποδομές όπως λιμάνια,
αεροδρόμια, ενέργεια, επικοινωνίες και μεταφορές καθώς και ακίνητα και τουρισμό, που έχουν
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δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα εντός του οποίου ανταποκρίνονται οι ξένοι επενδυτές. Παρατηρείται μια
τάση χιονοστιβάδας, όπου οι αρχικές επενδύσεις ακολουθούνται από περισσότερες στον ίδιο και
διαφορετικούς τομείς της οικονομίας τόσο από υφιστάμενους όσο και από νέους επενδυτές."

Σημείωσε πως η βασική πρόκληση του επόμενου διαστήματος είναι η αρνητική επίδραση της
γεωπολιτικής αστάθειας και ανασφάλειας ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία. Το γεγονός αυτό,
συνέχισε, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει προς το παρόν τη θετική διάθεση των επενδυτών. "Η πορεία
προς την ανάπτυξη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, την εξαγορά σημαντικών
ιδιωτικών εταιρειών ή την ανάπτυξη ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων συνεχίζεται σταθερά".        

Ο H.E. Nikos Papathanasis, Alternate Minister of Development & Investments – Private Investments
& PPPs – Hellenic Republic δήλωσε με τίτλο της ομιλίας του «Το Στρατηγικό Σχέδιο της
Ελλάδας για Δυναμική Ανάπτυξη» ότι: ”Το 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένας
πολύ καλός τρόπος για να αναδείξει η Ελλάδα όχι μόνο την πρόοδο και τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονομίας αλλά και τις επενδυτικές προοπτικές σε μια εποχή όπου βιώνουμε ακόμα τις επιπτώσεις της
πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όταν ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε σε εμάς την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, προχωρήσαμε
άμεσα στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την
προσέλκυση ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η
επιτάχυνση των διαδικασιών έναρξης των επιχειρήσεων, η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα που μείωσε
δραστικά τη γραφειοκρατία, φορολογικά κίνητρα όπως μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22% και
του φόρου μερισμάτων στο 5%, η κατά 200% υπεραπόσβεση για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου και η κατά 50% έκπτωση του φορολογητέου εισοδήματος για τους επιχειρηματικούς αγγέλους,
είναι μερικές από τις δράσεις που αναλάβαμε. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν την
ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της
πανδημίας και τα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι ήδη εμφανή. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση
μπόρεσε να αποπληρώσει τις τελευταίες δόσεις του δανείου του ΔΝΤ, δύο χρόνια νωρίτερα, αποτελεί
ισχυρή ένδειξη των επιδόσεών μας για την ανοικοδόμηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα σημείωσε σημαντικό άλμα στην προσέλκυση
άμεσων ξένων επενδύσεων. Η σταθερή και μεταρρυθμιστική Κυβέρνησή μας, η γεωγραφική θέση της
χώρας και το υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό, αποτελούν τα κύρια συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα για την προσέλκυση ξένων εταιρειών που θέλουν να εγκατασταθούν εδώ. Παγκόσμιοι
τεχνολογικοί κολοσσοί εκφράζουν τεράστιο ενδιαφέρον για άμεσες ξένες επενδύσεις σε τομείς όπως τα
κέντρα δεδομένων που θα προσθέσουν τη χώρα μας στο μεγαλύτερο αποτύπωμα υποδομών cloud στον
κόσμο. Η σημαντική επένδυση της Microsoft για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων προχωρά, η Pfizer
δημιουργεί ένα κέντρο δεδομένων για την ψηφιακή φαρμακευτική έρευνα και ένα παγκόσμιο κέντρο
επιχειρηματικών λειτουργιών και υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Cisco δημιουργεί ένα Κέντρο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
την ΟΝΕΧ για την ανάπτυξη του Διεθνούς Κέντρου Ναυτιλιακής και Τεχνολογικής Καινοτομίας στη Σύρο.
Επενδύσεις κι άλλων μεγάλων επιχειρήσεων όπως οι TeamViewer, P&I, Beat, Sparkle, Lamda Hellix και
Amazon, δείχνουν ότι η Ελλάδα τείνει να μετατραπεί σε στρατηγικό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και παγκόσμιο σημείο αναφοράς Ε&Α για την περιοχή.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει δρομολογήσει ένα ευέλικτο και σύγχρονο πλαίσιο τόσο για
τις ιδιωτικές όσο και για τις στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και για το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης
της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις αποσκοπεί στην
αναδιαμόρφωση των επενδύσεων μέσω της απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών, της θέσπισης
πρόσθετων κινήτρων και της συμπερίληψης νέων κατηγοριών στρατηγικών επενδύσεων και νέων τομέων
οικονομικής δραστηριότητας, όπως τα κέντρα δεδομένων, τα κινηματογραφικά στούντιο και τα
Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος. Επίσης, ο νέος Αναπτυξιακός νόμος βασίζεται σε 13
θεματικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, δίνοντας έμφαση στους πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας προς μια
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία. Το νέο πλαίσιο θέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα διακυβέρνησης
που θα διασφαλίζει τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των χρηματοδοτικών
πόρων και τη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση.
Στόχος της κυβέρνησής μας δεν είναι μόνο η αντικατάσταση του άνθρακα με βιώσιμες και πιο
ανταγωνιστικές μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ο μετασχηματισμός του
παραγωγικού μοντέλου, ιδίως στις πληγείσες περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον λιγνίτη.
Η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, η βιομηχανία και το εμπόριο, η
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αγροδιατροφή, ο βιώσιμος τουρισμός, η τεχνολογία και η εκπαίδευση θα συμβάλει προς αυτή την
κατεύθυνση και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει ήδη ένα πολύ φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο για την δυναμική ανάπτυξη
της Ελλάδας και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. ”

Η κα. Ravina Advani, Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas
ανέφερε ότι αυτή είναι μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την ενεργειακή μετάβαση γενικά και ότι η ESG
και η καθαρή μηδενική τροχιά της Ελλάδας παρουσιάζουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και
ευκαιρίες ανάπτυξης. «Υπάρχουν αρκετοί παραλληλισμοί μεταξύ της Ελλάδας και των αναγκών της
ενεργειακής μετάβασης των ΗΠΑ. Και οι δύο χώρες προσπαθούν να επιταχύνουν την απόσυρση των
ορυκτών καυσίμων με τις μεγαλύτερες εκπομπές, του άνθρακα. Και οι δύο προωθούν τη δημιουργία
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης και την ηλεκτροδότηση τομέων
έντασης ενέργειας, όπως οι μεταφορές. Και οι δύο χώρες έχουν ανάγκη για ταχεία ανάπτυξη
υποστηρικτικών υποδομών όπως η μεταφορά». Η κ. Advani σημείωσε ότι ορισμένες, πιο καθιερωμένες
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η χερσαία αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά σε
κλίμακα κοινής ωφέλειας, είναι όλο και πιο ανταγωνιστικές με το νέο αέριο αλλά, ενώ οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειές μας για απαλλαγή από τις
ανθρακούχες εκπομπές, θα παραμείνει σημαντικό να αναγνωρίσουμε και τις πρακτικές πραγματικότητες
που εμπλέκονται. Η διακοπή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο
περιορισμό. Ως εναλλακτικό καύσιμο βασικού φορτίου χαμηλότερης εκπομπής, το φυσικό αέριο θα
συνεχίσει να επιτρέπει την ενεργειακή μετάβαση διασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια και
υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να κάνουμε έναν άλλο
παραλληλισμό, το φυσικό αέριο είναι μέρος των χαρτών πορείας τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ελλάδας και
στην πραγματικότητα, η Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC) έχει ορίσει το φυσικό αέριο (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) ως μια από τις μεταβατικές ενέργειες
που απαιτούνται για την επίτευξη ουδετερότητα άνθρακα το 2050». Ανεξάρτητα από αυτό, η κ. Advani
αναμένει ότι οι μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και οι σημαντικές επενδύσεις που γίνονται σε
αναδυόμενες τεχνολογίες απανθρακοποίησης όπως το υδρογόνο, η αποθήκευση ή το CCUS, θα
επιταχύνουν την τροχιά της Ελλάδας (και των ΗΠΑ) στο μηδέν. Αναφέρει επίσης ότι είναι απόδειξη της
σοβαρής δέσμευσης της Ελλάδας ότι περισσότερο από το 30% των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κρίση για την Ελλάδα κατευθύνθηκε σε πράσινα έργα και ευκαιρίες το 2021. Παρά την
επαναλειτουργία ορισμένων λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και την πρόσφατη παράταση της
σταδιακής κατάργησης περίοδο, αυτά τα έργα συνεχίζουν να παρουσιάζουν μια τεράστια ευκαιρία για την
Ελλάδα να προχωρήσει τις φιλοδοξίες της, στις οποίες η χώρα παραμένει ιδιαίτερα προσηλωμένη.

Η κα. Penelope Lazaridou, General Financial Manager – Executive Board Member - GEK TERNA
δήλωσε ότι: ”Στον Όμιλο Γεκ Τέρνα, κατέχουμε ηγετική θέση στους τομείς των παραχωρήσεων, της
ενέργειας και των κατασκευών, δραστηριοποιούμενοι σε συμπληρωματικούς τομείς με σημαντικές
συνέργειες.

Με μια εμπνευσμένη διοίκηση, διαθέτουμε την απαιτούμενη εξειδίκευση, τους οικονομικούς πόρους, το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, κυρίως, την εσωτερική δύναμη να διεκδικήσουμε και να αναπτύξουμε
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και να συμβάλουμε αποφασιστικά στη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας.

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες, δεν διστάζουμε ποτέ, και πάντα επιδιώκουμε να
μετατρέψουμε τις απειλές σε ευκαιρίες και την αδυναμία σε πλεονέκτημα, επιδιώκοντας πάντα
καινοτόμες και στρατηγικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες”.

Ο κ. Christos Balaskas, Vice President & General Manager - Greece – Eldorado Gold Corporation
τόνισε ότι: ”Η Eldorado Gold αποτελεί έναν πολύτιμο επενδυτή για την Ελλάδα. Από την αρχή της
δραστηριότητάς μας και παρά τις δυσκολίες, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες επενδύσεις για
την αναβάθμιση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, την έναρξη κατασκευής του μεταλλείου στις Σκουριές, την
αποκατάσταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από δραστηριότητες προηγούμενων ιδιοκτητών, καθώς και
την προετοιμασία ενός επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα αναπτύξει τις δυνατότητες της περιοχής για τα
επόμενα εικοσιπέντε χρόνια». Πρόσθεσε δε σχετικά με την προοπτική της Ελληνικός Χρυσός πως «Η
επιχείρησή μας βασίζεται σε δύο ισχυρούς πυλώνες: τα σταθερά οικονομικά μεγέθη των Σκουριών και το
γεγονός ότι παράγουμε βασικές πρώτες ύλες, κρίσιμες για την ευρωπαϊκή μεταποίηση, την ενεργειακή
μετάβαση και αυτάρκεια. Εν κατακλείδι είμαστε έτοιμοι, προκειμένου να χαράξουμε ένα νέο μέλλον για
αυτήν την επένδυση, που θα είναι πηγή ευημερίας για όλους.”

Ο κ. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of
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Assets and Participations SA δήλωσε ότι: ”Η Ελλάδα προσελκύει και πάλι το διεθνές ενδιαφέρον,
καθώς η οικονομία ενισχύεται και οι θεσμικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν τη χώρα. Οι αλλαγές αυτές
οδηγούν ήδη σε επενδύσεις και ανάπτυξη. Παρά την πανδημία του Covid-19 και τις ενεργειακές κρίσεις,
καθώς και τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, η ελληνική
οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Η χώρα πέτυχε ψηφιακό μετασχηματισμό σε ταχείς ρυθμούς, μία
σειρά εμβληματικών επενδύσεων βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο και η Ελλάδα είναι για άλλη μια φορά
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Πρόκειται για μια σημαντική δυναμική για το Υπερταμείο, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας. Το
Υπερταμείο είναι εταιρεία συμμετοχών που ιδρύθηκε το 2016 με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο,
αλλά είναι ανεξάρτητο ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις και την εταιρική διακυβέρνηση. Αποστολή
του είναι να αναλάβει ενεργό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων, να μεγιστοποιήσει
την αξία της ελληνικής δημόσιας και ακίνητης περιουσίας, να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες για
τους πολίτες/ καταναλωτές και να συμβάλλει στην εθνική οικονομία μέσω επενδύσεων.

Το Υπερταμείο, αν και μόλις 11 μήνες σε μία νέα εποχή για τον οργανισμό, ως ενεργός πλέον μέτοχος,
έχει ήδη να επιδείξει πετυχημένες περιπτώσεις:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που ανήλθε σε €1,35 δισ. ήδη την πρώτη ώρα του
book-building, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιήσει
σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης της
χώρας.
Την έναρξη λειτουργίας του ταμείου των 100 εκατομμυρίων ευρώ, «Φαιστός», το οποίο βρίσκεται
τώρα επισήμως στην φάση «αντίστροφης μέτρησης» για τις πρώτες επενδύσεις με σκοπό την
δημιουργία ενός οικοσυστήματος 5G.
Την επιτυχή παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την επικείμενη παραχώρηση της Αττικής Οδού,
που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της
μεταποίησης και του τουρισμού. Αλλά και τη νέα Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
(Project Preparation Facility – PPF)  του ΤΑΙΠΕΔ που θα βοηθήσει σε σημαντικές στρατηγικές
πράσινες επενδύσεις και στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(RRF).

Ο τουρισμός, οι υποδομές, και ιδίως η ενέργεια, προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής. Το
μήνυμά μας προς τους Αμερικανούς επενδυτές είναι ότι είναι πλέον καιρός να επενδύσουμε στην Ελλάδα,
καθώς η χώρα αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι το 23ο Capital Link Invest in
Greece Forum θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων κοινού
ενδιαφέροντος.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να
βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα. 

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31
δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα
οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027,
μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων
επενδύσεων.
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Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,  ο
 Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For
Greece”.  
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives“ .

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive
Officer της PFIZER,      Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins , Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi,
και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO - TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The
State of Greek & Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις 

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “one-to-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:

Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,  πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα,
Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και
Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη  πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο
Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ,
Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ.
Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF).

Ομογενειακά και International Media 

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με
τα Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων
καθώς και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street
Journal, Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταικούρας εδωσε συνέντευξη στους Financial Times & Wall
Street Journal.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Άδωνις Γεωργιάδης, παραχωρησε τις ακολουθες
συνεντεύξεις στα εξής Διεθνή Media παρουσιαζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα :

1. Μία συνέντευξη στα ελληνικά στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, στον Έλληνα ανταποκριτή κ.
Θάνο Δημάδη. Η συνέντευξη προβαλλεται στη συνέχεια στο website της Ένωσης Foreign Press
Correspondents in the United States και στο YouTube με υπότιτλους στα αγγλικά. Η συνέντευξη
πραγματοποιήθηκε με  εσωτερικό και  εξωτερικό γύρισμα στο World Trade Center κατά τη διάρκεια
της οποίας ο Υπουρόγς αναφερθηκε στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θέματα ενέργειας,
επενδύσεων, ανάπτυξης, και άλλα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του.

2. Συνέντευξη στα αγγλικά με την Susan Tehrani, Vice President of the Association of Foreign Press
Correspondents in the United States. Η κυρία Tehrani είναι ανταποκρίτρια του WION, του
μεγαλύτερου δικτύου παγκοσμίως, που εκπέμπει σε 190 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

«2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD»  

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 
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Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis , τον
εταίρο που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου , πραγματοποίησε την
Εισαγωγική Ομιλία/ καλωσόρισμα .

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs
- Bureau of European and Eurasian Affairs – US DEPARTMENT OF STATE

Στο δείπνο συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to
Greece. 

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά
Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία. 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το
2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow
Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos
Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου , Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα
Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το
2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ. 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”  

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Yπουργός Οικονομικών
κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO – TEN Ltd. (NYSE:
TNP); χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12
Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας,  Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης , Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές
Επενδύσεις & ΣΔΙΤ
Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής , Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης , Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική
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Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
Η κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλαδος στα Ηνωμένα Εθνη 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and
Eurasian Affairs – U.S. Department of State
Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα - μέσω βιντεοσκοπημένου
μηνύματος
O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece  

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank
Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER
Ο κ. Stefan Jekel , Head of International Listings – New York Stock Exchange
Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ambrosia Capital 
Axia Ventures Group
Barclays
BNP Paribas 
Citi
Goldman Sachs
HSBC
Nomura International

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

European Central Bank

 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Alpha Bank
Eurobank
National Bank of Greece
Piraeus Bank
Athens Water Supply & Sewage Company
SA (EYDAP)
ADMIE (IPTO) Holding S.A
DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission
System Operator)
GEK Terna Group
Hellenic Petroleum Holdings S.A. - ELPE
Lamda Development
OTE Group of Companies
Public Power Corporation – PPC
Trastor REIC

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Bain Capital Credit
CVC Capital Partners
Grifon Capital Partners / Fortress
Partners Group

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

AVIS Greece
Eldorado Gold
EY
Flott & Co. PC
Hill International
Oliver & Wyman
NN Hellas 
PFIZER
York Studios

 

ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

DECA Investments
Dimand Real Estate
Development
Ellikonos Capital Partners
EOS Capital Partners
Greek National Tourism
Organization (GNTO)
Hellenic Medical Society
Intrum
PPC Renewables
Qualco Group
SMERemediumCap

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Bernitsas Law
D.C. Christopoulos & Partners
Dedes & Associates Law Firm
Kyriakides Georgopoulos Law
Firm
Lambadarios Law Firm
Machas & Partners Law Firm
Millbank
POTAMITISVEKRIS
Reed Smith LLP

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Navios Maritime Partners
Tsakos Energy Navigation - TEN
Ltd.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:  New York Stock Exchange 
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ΧΟΡΗΓΟΙ:

Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια. 

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM • Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC

Χορηγός Cocktail Reception:  Navios Maritime Partners L.P.

Dinner Sponsor: EY

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA  • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary
Association

Panel photos to download in link : https://we.tl/t-trR4SVcpWc
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View all Forum videos : https://www.youtube.com/c/CapitalLinkInc/videos

View all replays in our YouTube Forum dedicated play list : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVvlqwwjZPWzN93QMVmJrh0-tDgLxzVwE
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"Οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα
είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν"

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις,
Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη 

Νέα Υορκη, 13 Απρίλιου, 2022

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο  23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
2022 με φυσική παρουσία,  σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy
Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των
επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες
προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών,
επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών. 

GREEK BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ:

• κ. Christos Megalou, Chief Executive Officer – Piraeus Bank 
ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

Συντονιστής: κ. Georgios Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and
Southeastern Europe & Central Asia – EY

Ομιλητές:

κ. Lazaros Papagaryfallou, General Manager/CFO – Alpha Bank
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays
κα. Elizabeth McCaul , Member of the Supervisory Board – European Central Bank
κ. Christos Christodoulou, Group CFO – National Bank of Greece
κ. José Manuel Gasalla Benitez , Partner | Private Capital – Oliver Wyman
κ. Theodore Gnardellis, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank 

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022. 

Ο κος Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος της EY Ελλάδος και EY Regional Accounts and Markets
Leader για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας
(CESA), κατά την εισαγωγή του ως συντονιστής πάνελ με τίτλο “Greek Banking Sector – Growth &
Development Outlook”, αναφέρθηκε στις συνθήκες «τέλειας καταιγίδας» που διαμόρφωσαν οι διαδοχικές
κρίσεις των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να
λειτουργήσουν οι ελληνικές τράπεζες, είναι πιο ρευστό και αβέβαιο από ποτέ. «Παρά τις πολυεπίπεδες
προκλήσεις και τους ισχυρούς κλυδωνισμούς των τελευταίων ετών, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας
επέδειξε ανθεκτικότητα, μετασχηματίστηκε και ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή του βάση»,
παρατήρησε ο κος Παπαδημητρίου. «Συνεπώς, είναι σε θέση σήμερα, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που
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αναδύονται, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση, οικοδομώντας περαιτέρω
εμπιστοσύνη, τόσο στην οικονομία, όσο και την κοινωνία». 

Στη συνέχεια, η συζήτηση που συντόνισε ο κος Παπαδημητρίου, εστίασε στα πλάνα και στις
προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Στελέχη των ελληνικών τραπεζών, αλλά και ομιλητές προερχόμενοι από τους χώρους της επενδυτικής
τραπεζικής, της συμβουλευτικής, καθώς και της τραπεζικής εποπτείας, μοιράστηκαν τις απόψεις τους,
συνδυάζοντας διαφορετικές οπτικές. Συγκεκριμένα, η συζήτηση ανέλυσε σε βάθος τις προσδοκίες και τις
προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τις περιοχές των εσόδων, του κόστους, αλλά και
της ποιότητας του ενεργητικού, ενώ, επίσης, έγιναν και κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις συνέπειες του
πολέμου στην Ουκρανία. Τέλος, πέρα από τις πιθανές επιπτώσεις της νέας κρίσης στο τραπεζικό
σύστημα, συζητήθηκε και η επίπτωσή της στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των εποπτικών αρχών.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank , δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.  

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Αναδυόμενη Ευρώπη
στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν μια ιστορία
επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία δυσμενών οικονομικών
συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των NPE, από περίπου 50%,
πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που επιτεύχθηκε μέσω του
προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να έχουν καλές
επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές χρέους και ιδίων
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κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους όγκους με
αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.  

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών. 

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Εθνικής
Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις γεωπολιτικές
εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις
ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περεταίρω μόχλευσης
μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα €30 δισ. τα επόμενα έτη.
Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο, οι
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και αναζητούν
τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης,
των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO).

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.» 

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που κατέβαλαν
οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να
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βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε προγράμματα
λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας
και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση για την επιτυχή
πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων λειτουργικής βελτίωσης
μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς, σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα του
δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης. 

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να
βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31
δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα
οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027,
μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων
επενδύσεων.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,  ο
 Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For
Greece”.  
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives“ .

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive
Officer της PFIZER,      Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins , Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi,
και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO - TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The
State of Greek & Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις 
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Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθωρα “one-to-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία πραγματοποιήθηκαν μέσω ειδικής
ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:

Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,  πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα,
Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και
Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη  πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο
Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ,
Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ.
Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF).

Ομογενειακά και International Media 

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με
τα Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων
καθώς και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street
Journal, Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταικούρας εδωσε συνέντευξη στους Financial Times και Wall
Street Journal.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Άδωνις Γεωργιάδης, παραχωρησε τις ακολουθες
συνεντεύξεις στα εξής Διεθνή Media παρουσιαζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα :

1. Μία συνέντευξη στα ελληνικά στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, στον Έλληνα ανταποκριτή κ.
Θάνο Δημάδη. Η συνέντευξη προβαλλεται στη συνέχεια στο website της Ένωσης Foreign Press
Correspondents in the United States και στο YouTube με υπότιτλους στα αγγλικά. Η συνέντευξη
πραγματοποιήθηκε με  εσωτερικό και  εξωτερικό γύρισμα στο World Trade Center κατά τη διάρκεια
της οποίας ο Υπουρόγς αναφερθηκε στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θέματα ενέργειας,
επενδύσεων, ανάπτυξης, και άλλα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του.

2. Συνέντευξη στα αγγλικά με την Susan Tehrani, Vice President of the Association of Foreign Press
Correspondents in the United States. Η κυρία Tehrani ειναι ανταποκρίτρια του WION, του
μεγαλύτερου δικτύου παγκοσμίως, που εκπέμπει σε 190 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

«2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD»  

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 
Το βραβειο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis , τον
εταίρο που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου , πραγματοποίησε την
Εισαγωγική Ομιλία/ καλωσόρισμα .

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European
Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE

Στο δειπνο συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis , Ambassador-Designate of the United States to
Greece 
Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά

https://www.maritimes.gr/el/oikonomia/ellhnikh/44499-oi-ellhnikes-trapezes-antimetwpizan-th-mia-krish-meta-thn-allh-shmera-einai-se-thesh-na-prwtagwnisthsoyn


https://www.maritimes.gr/

 Publication date: 14/04/2022 10:26

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital
Partners που έκανε κεντρική ομιλία. 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το
2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow
Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos
Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου , Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα
Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το
2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ. 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”  

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Yπουργός Οικονομικών
κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO – TEN Ltd. (NYSE:
TNP); χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12
Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισωμένοι απο Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας,  Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης , Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές
Επενδύσεις & ΣΔΙΤ
Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής , Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης , Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
Η κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλαδος στα Ηνωμένα Εθνη 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and
Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE
Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα - μέσω βιντεοσκοπημένου
μηνύματος
O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece  

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank
Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER
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Ο κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange
Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ambrosia Capital 
Axia Ventures Group
Barclays
BNP Paribas 
Citi
Goldman Sachs
HSBC
Nomura International

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

European Central Bank

 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Alpha Bank
Eurobank
National Bank of Greece
Piraeus Bank
Athens Water Supply & Sewage Company
SA (EYDAP)
ADMIE (IPTO) Holding S.A
DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission
System Operator)
GEK Terna Group
Hellenic Petroleum Holdings S.A. - ELPE
Lamda Development
OTE Group of Companies
Public Power Corporation – PPC
Trastor REIC

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Bain Capital Credit
CVC Capital Partners
Grifon Capital Partners / Fortress
Partners Group

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

AVIS Greece
Eldorado Gold
EY
Flott & Co. PC
Hill International
Oliver & Wyman
NN Hellas 
PFIZER
York Studios

 

ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

DECA Investments
Dimand Real Estate
Development
Ellikonos Capital Partners
EOS Capital Partners
Greek National Tourism
Organization (GNTO)
Hellenic Medical Society
Intrum
PPC Renewables
Qualco Group
SMERemediumCap

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Bernitsas Law
D.C. Christopoulos & Partners
Dedes & Associates Law Firm
Kyriakides Georgopoulos Law
Firm
Lambadarios Law Firm
Machas & Partners Law Firm
Millbank
POTAMITISVEKRIS
Reed Smith LLP

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Navios Maritime Partners
Tsakos Energy Navigation - TEN
Ltd.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:  New York Stock Exchange

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια. 

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM • Machas & Partners Law Firm • York Studios

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC

Χορηγός Cocktail Reception:  Navios Maritime Partners L.P.

Dinner Sponsor: EY 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA  • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary
Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian
News Agency • World Energy News 

Panel photos to download in link  : https://we.tl/t-3ghl4aIMwG

Photos: 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum - toliosphotography

View all Forum videos :  https://www.youtube.com/c/CapitalLinkInc/videos

Agenda : https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html

View all replays in our YouTube Forum dedicated play list : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVvlqwwjZPWzN93QMVmJrh0-tDgLxzVwE
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«2021 Hellenic Capital Link Leadership Award»
Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, το 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era
- A New Direction for Greece", έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του
οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021
Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 
Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis , τον
εταίρο που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το
2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow
Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos
Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου , Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα
Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το
2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Το δειπνο και τη βραβευση του κ. Φωτακίδη τιμησαν με τη παρουσία και συμμετοχή τους

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας,  Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης , Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές
Επενδύσεις & ΣΔΙΤ
Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής , Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης , Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
Η κα Μαρία Θεοφίλη, Πρεσβης της Ελλαδος στα Ηνωμένα Εθνη 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα Maria Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs- Bureau of European and
Eurasian Affairs
O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece  

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, άνοιξε την εκδήλωση με σύντομο χαιρετισμό. Καλωσόρισε και ευχαρίστησε
τους συμμετέχοντας για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, που είχε μόλις ολοκληρώσει τις εργασίες του
πριν την έναρξη της επίσημης τελετής βράβευσης, και υποδέχτηκε τους νέους πρέσβεις των ΗΠΑ στην
Ελλάδα,                         κ.  George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece
και την κα. Maria Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs- Bureau of European and
Eurasian Affairs. Ο κ. Μπορνόζης καλωσόρισε και ευχαρίστησε επίσης την κα. Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, Πρέσβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ, και τους Υπουργούς της Ελλάδος, κ. Χρήστο
Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο
Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, κ. Πάνο
Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις τους στο
Συνέδριο.

Η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ,

πραγματοποίησε την Εισαγωγική Ομιλία. 
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Η κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στην ομιλία της τόνισε τα εξής: “Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η
Ελλάδα διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς στενής συνεργασίας, τόσο σε πολιτική όσο και σε οικονομική
διάσταση. Η Ελλάδα, όντας σταθερή δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και ισχυρός
υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους Δικαίου, είναι διαχρονικά σταθερός και
αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει των κοινών αξιών και στρατηγικών στόχων.
Ειδικότερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα και οι ΗΠΑ εργάζονται
από κοινού για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε στενή συνεργασία,
ωσαύτως, και με την Κύπρο και το Ισραήλ, στο πλαίσιο και του σχήματος 3+1. Ο Στρατηγικός Διάλογος
Ελλάδας-ΗΠΑ, ο 3ος γύρος του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες (τον Οκτώβριο 2021), έχει
ανοίξει τον δρόμο για ακόμη στενότερη συνεργασία στους τομείς της καινοτομίας, των νεοφυών
επιχειρήσεων (start-ups), της ενέργειας, της πληροφορικής, του τουρισμού και των υποδομών, ενώ οι δύο
χώρες συνεργάζονται, επίσης, για κοινές επενδύσεις κυρίως σε έργα ενέργειας και υποδομών. Επιπλέον, η
πρόσφατη αναβάθμιση της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας αντανακλά την
εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ η νέα διμερής
Συμφωνία Επιστήμης & Τεχνολογίας επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε νέους, πολλά
υποσχόμενους τομείς.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε πρωτοφανή ύφεση της τάξης του 9% το 2020 λόγω της
πανδημίας, η ελληνική οικονομία εμφάνισε ισχυρή ανάκαμψη 8,5% το 2021 σύμφωνα με τις "Χειμερινές
Οικονομικές Προβλέψεις 2022" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2022),
ενώ επίσης εκτιμάται σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης 4,9% για το 2022 και 3,5% για το 2023, ρυθμοί
συγκριτικά υψηλότεροι μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Η ανάκαμψη κατά το 2021 και το 2022 οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, των
επενδύσεων και των εξαγωγών. Κατά το 2021 βελτιώθηκε σειρά οικονομικών δεικτών, αναφορικά με το
επιχειρηματικό κλίμα, τη βιομηχανική παραγωγή, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και, φυσικά, τις αφίξεις
τουριστών, μετά τη σταδιακή υποχώρηση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Ειδικότερα, κατά
το 2022 αναμένεται ότι η ελληνική οικονομία Θα ανακάμψει πλήρως, καλύπτοντας, έως το δ' τρίμηνο του
έτους, τις συνολικές απώλειες του ΑΕΠ κατά το 2020, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί
την ανάπτυξη του 2019 κατά 1,7%. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στην
Ουκρανία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική οικονομία
απολάμβανε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές, με ευρεία αναγνώριση της ανθεκτικότητάς
της, όπως κατεγράφη με τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των κρατικών ομολόγων βάσει των οποίων ήταν
δυνατή η διατήρηση θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος, με σχετικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας της Ελλάδας τόσο κατά το 2020 όσο και κατά το 2021.

Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυβέρνησης ενισχύει σημαντικά τις
προοπτικές ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, συνεπεία της αξιοποίησης του εκτιμώμενου
συνολικού ποσού € 57 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις (€ 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης της ΕΕ και € 25 δισ. ευρώ από ιδιωτικές και κρατικές επενδύσεις). Ως εκ τούτου, προσφέρεται
στους ενδιαφερόμενους επενδυτές πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορους τομείς της ελληνικής
οικονομίας, όπως π.χ. στο πλαίσιο των πολιτικών Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πράσινης Μετάβασης,
που αποτελούν βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες. Αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους από το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη Νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 2021-2027, η Ελλάδα
είναι έτοιμη για τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή που συνδυάζει την οικονομική αποδοτικότητα με την
κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.

Μετά το 2021, έτος-ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς ήταν η επέτειος 200 ετών από τη δημιουργία του
νέου ελληνικού κράτους, η χώρα μετασχηματίζεται εκ νέου, πέραν της ανάκαμψης, συνδυάζοντας την
οικονομική αποδοτικότητα με την καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση, την προστασία του
περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη. Ειδικότερα, η χώρα δεσμεύεται να
αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, επενδύοντας € 24 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους
για την υποστήριξη της Πράσινης Μετάβασης και την επιτάχυνση της χρήσης πράσινης ενέργειας. Το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Greece 2.0." αποτελεί σχέδιο για το μέλλον που θα
οδηγήσει την οικονομία, τους θεσμούς και την κοινωνία της χώρας σε μια νέα εποχή, προς ένα πιο
εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και "πράσινο" οικονομικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζεται από ένα πιο
αποτελεσματικό, λιγότερο γραφειοκρατικό, ψηφιοποιημένο κράτος, ένα φορολογικό σύστημα φιλικό προς
την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson,
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Office Director for Southern European Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE

ενώ παράλληλα στην εκδήλωση  συμμετείχε ο νεος Πρεσβευς των ΗΠΑ στην Ελλαδα

κ. George J. Tsunis καθως και η Πρεσβυς της Ελλαδος στον ΟΗΕ κα Μαρία Θεοφίλη.  

Για τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για να ενταχθεί στη «νέα εποχή»
που ήταν η βασική θεματική ενότητα στο φετινό φόρουμ του Συνεδρίου της Capital Link
μίλησε η επικεφαλής της Διεύθυνσης Νότιας Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μαρία Όλσον.
Όπως υποστήριξε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων
των εποχών, έχοντας την ευκαιρία να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο σε αυτή την εποχή που
έχει αρχίσει να διαγράφεται. 

Επιπλέον, η κ. Όλσον συνεχάρη την Ελλάδα για την ισχυρή ηγεσία που επέδειξε στο θέμα του
πολέμου της Ουκρανίας μέσω της άμεσης πολιτικής, αμυντικής και ανθρωπιστικής στήριξης
που παρείχε. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε τη σημασία που έχουν οι περιφερειακές
πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως το σχήμα 3+1, για την αντιμετώπιση των νέων
προκλήσεων. 
«Ο πόλεμος του Πούτιν υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών προσπαθειών που
ενισχύουν τη συνεργασία και την περιφερειακή σταθερότητα, όπως ο μηχανισμός 3+1 με την
Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελλάδα και το Ισραήλ, που μοιράζονται τις δημοκρατικές μας αξίες.
Ο υπουργός Μπλίνκεν έχει επιβεβαιώσει την ισχυρή υποστήριξή μας για το 3+1 πολλές φορές
στις κλήσεις και στις συναντήσεις του με τους ηγέτες αυτών των χωρών. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ στη
διαμόρφωση πολυμερών διαλόγων που προωθούν τη μεγαλύτερη συνεργασία σε ενεργειακά
και οικονομικά ζητήματα μεταξύ των χωρών μας και δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε και να
ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Συνεχίζοντας, η κ. Όλσον καλωσόρισε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα για τη
μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή. Όπως επισήμανε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν θετικά
«τους φιλόδοξους και εφικτούς στόχους της Ελλάδας για την σταδιακή κατάργηση των
λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τεράστιου
ναυτιλιακού τομέα της και την έναρξη της πρωτοβουλίας της για το πράσινο νησί». 

Στο σημείο αυτό στάθηκε στη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης, με
δεδομένο ότι πρόκειται για δύο βασικούς παράγοντες που καθοδηγούν την ενεργειακή
πολιτική των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως έναν
ανεκτίμητο εταίρο σε αυτούς τους βασικούς τομείς. «Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών LNG της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα έχει
αυξημένες ενεργειακές επιλογές μετά την ολοκλήρωση της Πλωτής Μονάδας
Επαναεριοποίησης Αποθήκευσης (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη που αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία το 2023», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 

Στη συνέχεια, ο κ. Μπορνόζης πηρε τον λόγο και ευχαρίστησε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head
of Greece - CVC Capital Partners, για την τεράστια συμβολή του ιδίου μέσω του χαρτοφυλακίου
της εταιρείας στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας αλλά και διότι λειτουργεί ως πόλος
έλξης ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά
Σχόλια τονίζοντας πως έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με τον Άλεξ Φωτακίδη εδώ και αρκετά
χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων εκτίμησε τη βαθιά πίστη του στις δυνατότητες και τις προοπτικές
της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Συνέχισε λέγοντας: "Οι συνεργάτες μου και εγώ έχουμε δουλέψει μαζί του σε πολύ σημαντικές και
φιλόδοξες επενδύσεις της CVC στην Ελλάδα, κατά τις οποίες παρέμενε πάντα ήρεμος και σίγουρος σαν
ένας καπετάνιος που παρά τις καταιγίδες καταφέρνει να οδηγήσει το πλοίο του με ασφάλεια στον τελικό
προορισμό. Είναι ένας από τους λίγους μεγάλους deal makers στην ελληνική αγορά, ένας εξαιρετικά
ικανός διαπραγματευτής, πάντα ένα βήμα μπροστά, έτοιμος να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση και
πρώτος στο να γεφυρώσει τις διαφορές. Έχει κερδίσει τον αμέριστο σεβασμό μου, όχι μόνο για τον τρόπο
με τον οποίο έχει εκπροσωπήσει την CVC ενώπιων θεσμών όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή
Ανταγωνισμού αλλά και για την προσέγγιση του απέναντι στις εξελίξεις, που χαρακτηρίζεται πάντα από
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σύνεση και συνέπεια."

Στη συνέχεια τόνισε πως είναι βέβαιος ότι η ευελιξία του, η αφοσίωση του και η αποφασιστικότητά του
έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των επενδύσεων της CVC στην Ελλάδα. 

"Ανεξάρτητα από τα εμπόδια που συναντήσαμε, τις πολύωρες και πυρετώδεις συζητήσεις και
διαπραγματεύσεις, παρέμενε αισιόδοξος και ήρεμος. Είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και άνθρωπος
που είναι αφοσιωμένος στην συνολική ανάπτυξη της πατρίδας του, στην οποία συμβάλλει μέσω
σημαντικών επενδύσεων του οργανισμού στον οποίο ανήκει", δήλωσε ο κύριος Μπερνίτσας.

Τέλος επεσήμανε πως ο ενθουσιασμός του Άλεξ Φωτακίδη για το επόμενο μεγάλο έργο είναι σχεδόν
μεταδοτικός και ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του ξανά σε μελλοντικές προκλήσεις.”

Κατά την εισαγωγική του ομιλία πριν την απονομή του βραβείου “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”,                       ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος της EY Ελλάδος και EY
Accounts Leader για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής
Ασίας (CESA), αναφερόμενος στον τιμώμενο, κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner and Head of Greece, CVC
Capital Partners, παρατήρησε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βρίσκει ευκαιρίες εκεί
που άλλοι δεν μπορούν, συμπληρώνοντας ότι «έχει δώσει μία από τις πιο ηχηρές ψήφους εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της», τα τελευταία χρόνια, «βάζοντας την Ελλάδα εκ νέου
στον χάρτη ως επενδυτικό προορισμό». Σημείωσε, παράλληλα, ότι ο κ. Φωτακίδης και η CVC επέλεξαν
να επενδύσουν πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2016 – κάτι που πολλοί θα θεωρούσαν ως μη φρόνιμο για τα
δεδομένα της περιόδου – δείχνοντας, έτσι, τον δρόμο για τη συνέχεια. Στη συνέχεια παρέθεσε τα
ευρήματα από την έρευνα της EY, Attractiveness Survey Ελλάδα 2021, τα οποία επιβεβαιώνουν την
ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Οι επενδύσεις της CVC στην Ελλάδα, κατά τον κ.
Παπαδημητρίου, δίνουν τη δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες να απελευθερώσουν τη δυναμική τους,
να γίνουν καλύτερες και να ισχυροποιηθούν, κάτι που η χώρα έχει ανάγκη σήμερα, για να μετασχηματίσει
την οικονομία της και να ανταγωνιστεί με αξιώσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners,

παραλαμβάνοντας το βραβείο του έκανε την ακόλουθη ομιλία :  

Ο κ. Φωτακίδης ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στο 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece New York Forum και συνέχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι “η αποστολή μας στη
CVC είναι να βοηθάμε τους επιχειρηματίες και τις ομάδες διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες
επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και
εξαγορές και προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς λειτουργικής βελτίωσης και ESG. Είμαστε
χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού
κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις,
όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική
Ασφαλιστική και η ΔΕΗ. 

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους
εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και
επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή
βάση για τη δημιουργία αξίας και την προώθηση της καινοτομίας. 

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain… βρισκόμαστε τώρα -σταθερά- σε μια φάση
αναστροφής αυτού του φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου
του εαυτού μου αλλά και κάποιων από εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε στην
Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες πολυεθνικές ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κάτι που προσελκύει περισσότερα ταλέντα. Είναι
υπέροχο να βλέπεις μεταξύ άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y, KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν
το εργατικό δυναμικό τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία,
όπως βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές
επιπτώσεις αυτού. 

Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας
και να τις βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές. Τώρα, λοιπόν,
είναι η ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα,

https://www.maritimes.gr/el/oikonomia/ellhnikh/44497-%C2%AB2021-hellenic-capital-link-leadership-award%C2%BB


https://www.maritimes.gr/

 Publication date: 14/04/2022 09:53

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

καθημερινά. 

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει τοπικό γραφείο και ομάδα,
έχουμε μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και θα συνεχίσουμε να
διαδραματίζουμε θετικό ρόλο ως υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες
και τις ομάδες διαχείρισης τους για να προσφέρουν φιλόδοξα σχέδια. 

Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία.

Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο
στις επιχειρήσεις αλλά γενικά.

Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά.  

Πρέπει να ακούμε. Είμαι καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην
πραγματικότητα, σήμερα άκουσα όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και
έμαθα πολλά. Πρέπει να ακούμε τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους
μας, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας.
Μόνο έτσι μπορούμε να λάβουμε πραγματικά τεκμηριωμένες αποφάσεις με μακροχρόνιο και
ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο. 
Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που
μοιράζονται κοινούς στόχους και κοινό όραμα για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα
τιμήσω αυτό το βραβείο συνεχίζοντας να εργάζομαι παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.” 

Έκλεισε το λόγο του εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όλους τους συμμετέχοντες και στους
διοργανωτές του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece New York Forum. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ. 

Dinner Video :  https://youtu.be/_s4juQCML9s
View all replays in our YouTube Forum dedicated play list :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVvlqwwjZPWzN93QMVmJrh0-tDgLxzVwE

 

Dinner Photos :  Download link  : https://we.tl/t-3kjOGCIpBM
Forum Photos: 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum - toliosphotography
Agenda : https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html
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Τι είπε ο Άλεξ Φωτακίδης του CVC για Hellenic Healthcare Group και Εθνική
Ασφαλιστική (φωτογαφίες, video)

Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου
τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic
Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ. Οι
συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς
διευθυντές τους.

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners,
παραλαμβάνοντας το βραβείο «2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD»  σε ειδική
εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Με την παραλαβή του βραβείου ο κ. Φωτακίδης αφού ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στο 23ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece New York Forum συνέχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι «η αποστολή μας
στη CVC είναι να βοηθάμε τους επιχειρηματίες και τις ομάδες διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες
επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές
και προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς λειτουργικής βελτίωσης και ESG. Είμαστε χαρούμενοι που
μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε
χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz,
η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους
εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό
εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας
και την προώθηση της καινοτομίας.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain... βρισκόμαστε τώρα -σταθερά- σε μια φάση αναστροφής αυτού
του φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου αλλά και
κάποιων από εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όλο και
περισσότερες πολυεθνικές ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κάτι
που προσελκύει περισσότερα ταλέντα. Είναι υπέροχο να βλέπεις μεταξύ άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y,
KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν το εργατικό δυναμικό τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία, όπως
βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού.

Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και να τις
βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να
σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα, καθημερινά.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει τοπικό γραφείο και ομάδα, έχουμε
μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο
ως υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να
προσφέρουν φιλόδοξα σχέδια.

Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία.

Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο στις
επιχειρήσεις αλλά γενικά.

Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά.

Πρέπει να ακούμε. Είμαι καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην
πραγματικότητα, σήμερα άκουσα όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και έμαθα
πολλά. Πρέπει να ακούμε τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους
πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε
να λάβουμε πραγματικά τεκμηριωμένες αποφάσεις με μακροχρόνιο και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο.

Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που μοιράζονται
κοινούς στόχους και κοινό όραμα για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα τιμήσω αυτό το βραβείο
συνεχίζοντας να εργάζομαι παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.»
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ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ CAPITAL LINK

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ
TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: «2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD»

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, το 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New
Direction for Greece", έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο
κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

 

 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική
συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company,
το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014
στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of
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WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ.
Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President &
Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Το δειπνο και τη βραβευση του κ. Φωτακίδη τιμησαν με τη παρουσία και συμμετοχή τους:

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις &
ΣΔΙΤ
Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
Η κα Μαρία Θεοφίλη, Πρεσβης της Ελλαδος στα Ηνωμένα Εθνη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα Maria Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs- Bureau of European and
Eurasian Affairs
O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece
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Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, άνοιξε την εκδήλωση με σύντομο χαιρετισμό. Καλωσόρισε και ευχαρίστησε
τους συμμετέχοντας για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, που είχε μόλις ολοκληρώσει τις εργασίες του
πριν την έναρξη της επίσημης τελετής βράβευσης, και υποδέχτηκε τους νέους πρέσβεις των ΗΠΑ στην
Ελλάδα, κ.  George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece και την κα. Maria
Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs- Bureau of European and Eurasian Affairs. Ο κ.
Μπορνόζης καλωσόρισε και ευχαρίστησε επίσης την κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβη της Ελλάδος
στις ΗΠΑ, και τους Υπουργούς της Ελλάδος, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης
& Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, κ. Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις τους στο Συνέδριο.

Η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική
Ομιλία.

Η κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στην ομιλία της τόνισε τα εξής: “Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα
διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς στενής συνεργασίας, τόσο σε πολιτική όσο και σε οικονομική
διάσταση. Η Ελλάδα, όντας σταθερή δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και ισχυρός
υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους Δικαίου, είναι διαχρονικά σταθερός και
αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει των κοινών αξιών και στρατηγικών στόχων.
Ειδικότερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα και οι ΗΠΑ εργάζονται
από κοινού για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε στενή συνεργασία,
ωσαύτως, και με την Κύπρο και το Ισραήλ, στο πλαίσιο και του σχήματος 3+1. Ο Στρατηγικός Διάλογος
Ελλάδας-ΗΠΑ, ο 3ος γύρος του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες (τον Οκτώβριο 2021), έχει
ανοίξει τον δρόμο για ακόμη στενότερη συνεργασία στους τομείς της καινοτομίας, των νεοφυών
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επιχειρήσεων (start-ups), της ενέργειας, της πληροφορικής, του τουρισμού και των υποδομών, ενώ οι δύο
χώρες συνεργάζονται, επίσης, για κοινές επενδύσεις κυρίως σε έργα ενέργειας και υποδομών. Επιπλέον, η
πρόσφατη αναβάθμιση της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας αντανακλά την
εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ η νέα διμερής
Συμφωνία Επιστήμης & Τεχνολογίας επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε νέους, πολλά
υποσχόμενους τομείς.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε πρωτοφανή ύφεση της τάξης του 9% το 2020 λόγω της
πανδημίας, η ελληνική οικονομία εμφάνισε ισχυρή ανάκαμψη 8,5% το 2021 σύμφωνα με τις "Χειμερινές
Οικονομικές Προβλέψεις 2022" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2022),
ενώ επίσης εκτιμάται σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης 4,9% για το 2022 και 3,5% για το 2023, ρυθμοί
συγκριτικά υψηλότεροι μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Η ανάκαμψη κατά το 2021 και το 2022 οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, των
επενδύσεων και των εξαγωγών. Κατά το 2021 βελτιώθηκε σειρά οικονομικών δεικτών, αναφορικά με το
επιχειρηματικό κλίμα, τη βιομηχανική παραγωγή, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και, φυσικά, τις αφίξεις
τουριστών, μετά τη σταδιακή υποχώρηση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Ειδικότερα, κατά
το 2022 αναμένεται ότι η ελληνική οικονομία Θα ανακάμψει πλήρως, καλύπτοντας, έως το δ' τρίμηνο του
έτους, τις συνολικές απώλειες του ΑΕΠ κατά το 2020, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί
την ανάπτυξη του 2019 κατά 1,7%. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στην
Ουκρανία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική οικονομία
απολάμβανε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές, με ευρεία αναγνώριση της ανθεκτικότητάς
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της, όπως κατεγράφη με τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των κρατικών ομολόγων βάσει των οποίων ήταν
δυνατή η διατήρηση θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος, με σχετικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας της Ελλάδας τόσο κατά το 2020 όσο και κατά το 2021.

Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυβέρνησης ενισχύει σημαντικά τις
προοπτικές ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, συνεπεία της αξιοποίησης του εκτιμώμενου
συνολικού ποσού € 57 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις (€ 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης της ΕΕ και € 25 δισ. ευρώ από ιδιωτικές και κρατικές επενδύσεις). Ως εκ τούτου, προσφέρεται
στους ενδιαφερόμενους επενδυτές πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορους τομείς της ελληνικής
οικονομίας, όπως π.χ. στο πλαίσιο των πολιτικών Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πράσινης Μετάβασης,
που αποτελούν βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες. Αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους από το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη Νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 2021-2027, η Ελλάδα
είναι έτοιμη για τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή που συνδυάζει την οικονομική αποδοτικότητα με την
κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.
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ΕΓΓΡΑΦΗ

Μετά το 2021, έτος-ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς ήταν η επέτειος 200 ετών από τη δημιουργία του
νέου ελληνικού κράτους, η χώρα μετασχηματίζεται εκ νέου, πέραν της ανάκαμψης, συνδυάζοντας την
οικονομική αποδοτικότητα με την καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση, την προστασία του
περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη. Ειδικότερα, η χώρα δεσμεύεται να
αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, επενδύοντας € 24 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους
για την υποστήριξη της Πράσινης Μετάβασης και την επιτάχυνση της χρήσης πράσινης ενέργειας. Το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Greece 2.0." αποτελεί σχέδιο για το μέλλον που θα
οδηγήσει την οικονομία, τους θεσμούς και την κοινωνία της χώρας σε μια νέα εποχή, προς ένα πιο
εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και "πράσινο" οικονομικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζεται από ένα πιο
αποτελεσματικό, λιγότερο γραφειοκρατικό, ψηφιοποιημένο κράτος, ένα φορολογικό σύστημα φιλικό προς
την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson, Office Director for Southern European Affairs - U.S.
DEPARTMENT OF STATE ενώ παράλληλα στην εκδήλωση  συμμετείχε ο νεος Πρεσβευς των ΗΠΑ στην
Ελλαδα κ. George J. Tsunis καθως και η Πρεσβυς της Ελλαδος στον ΟΗΕ κα Μαρία Θεοφίλη.

Για τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για να ενταχθεί στη «νέα εποχή» που ήταν η
βασική θεματική ενότητα στο φετινό φόρουμ του Συνεδρίου της Capital Link μίλησε η επικεφαλής της
Διεύθυνσης Νότιας Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Maria Olson. Όπως υποστήριξε, οι
ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, έχοντας την ευκαιρία
να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο σε αυτή την εποχή που έχει αρχίσει να διαγράφεται.

Επιπλέον, η κ. Olson συνεχάρη την Ελλάδα για την ισχυρή ηγεσία που επέδειξε στο θέμα του πολέμου της
Ουκρανίας μέσω της άμεσης πολιτικής, αμυντικής και ανθρωπιστικής στήριξης που παρείχε. Υπό αυτό το
πρίσμα, υπογράμμισε τη σημασία που έχουν οι περιφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως το σχήμα
3+1, για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

«Ο πόλεμος του Πούτιν υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών προσπαθειών που ενισχύουν τη
συνεργασία και την περιφερειακή σταθερότητα, όπως ο μηχανισμός 3+1 με την Κυπριακή Δημοκρατία,
την Ελλάδα και το Ισραήλ, που μοιράζονται τις δημοκρατικές μας αξίες. Ο υπουργός Μπλίνκεν έχει
επιβεβαιώσει την ισχυρή υποστήριξή μας για το 3+1 πολλές φορές στις κλήσεις και στις συναντήσεις του
με τους ηγέτες αυτών των χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Κύπρου,
της Ελλάδας και του Ισραήλ στη διαμόρφωση πολυμερών διαλόγων που προωθούν τη μεγαλύτερη
συνεργασία σε ενεργειακά και οικονομικά ζητήματα μεταξύ των χωρών μας και δεσμευόμαστε να
εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η κ. Olson καλωσόρισε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα για τη μετάβαση στη νέα
ενεργειακή εποχή. Όπως επισήμανε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν θετικά «τους φιλόδοξους και
εφικτούς στόχους της Ελλάδας για την σταδιακή κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, την
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τεράστιου ναυτιλιακού τομέα της και την έναρξη της
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πρωτοβουλίας της για το πράσινο νησί».

Στο σημείο αυτό στάθηκε στη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης, με δεδομένο
ότι πρόκειται για δύο βασικούς παράγοντες που καθοδηγούν την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ. Σε αυτό
το πλαίσιο, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως έναν ανεκτίμητο εταίρο σε αυτούς τους
βασικούς τομείς. «Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών LNG
της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα έχει αυξημένες ενεργειακές επιλογές μετά την ολοκλήρωση της Πλωτής
Μονάδας Επαναεριοποίησης Αποθήκευσης (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη που αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία το 2023», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Στη συνέχεια, ο κ. Μπορνόζης πηρε τον λόγο και ευχαρίστησε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of
Greece - CVC Capital Partners, για την τεράστια συμβολή του ιδίου μέσω του χαρτοφυλακίου της
εταιρείας στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας αλλά και διότι λειτουργεί ως πόλος έλξης ξένων
επενδύσεων στη χώρα.

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια
τονίζοντας πως έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με τον Άλεξ Φωτακίδη εδώ και αρκετά χρόνια, κατά
την διάρκεια των οποίων εκτίμησε τη βαθιά πίστη του στις δυνατότητες και τις προοπτικές της
Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
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Συνέχισε λέγοντας: "Οι συνεργάτες μου και εγώ έχουμε δουλέψει μαζί του σε πολύ σημαντικές και
φιλόδοξες επενδύσεις της CVC στην Ελλάδα, κατά τις οποίες παρέμενε πάντα ήρεμος και σίγουρος σαν
ένας καπετάνιος που παρά τις καταιγίδες καταφέρνει να οδηγήσει το πλοίο του με ασφάλεια στον τελικό
προορισμό. Είναι ένας από τους λίγους μεγάλους deal makers στην ελληνική αγορά, ένας εξαιρετικά
ικανός διαπραγματευτής, πάντα ένα βήμα μπροστά, έτοιμος να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση και
πρώτος στο να γεφυρώσει τις διαφορές. Έχει κερδίσει τον αμέριστο σεβασμό μου, όχι μόνο για τον τρόπο
με τον οποίο έχει εκπροσωπήσει την CVC ενώπιων θεσμών όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή
Ανταγωνισμού αλλά και για την προσέγγιση του απέναντι στις εξελίξεις, που χαρακτηρίζεται πάντα από
σύνεση και συνέπεια."

Στη συνέχεια τόνισε πως είναι βέβαιος ότι η ευελιξία του, η αφοσίωση του και η αποφασιστικότητά του
έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των επενδύσεων της CVC στην Ελλάδα. 

"Ανεξάρτητα από τα εμπόδια που συναντήσαμε, τις πολύωρες και πυρετώδεις συζητήσεις και
διαπραγματεύσεις, παρέμενε αισιόδοξος και ήρεμος. Είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και άνθρωπος
που είναι αφοσιωμένος στην συνολική ανάπτυξη της πατρίδας του, στην οποία συμβάλλει μέσω
σημαντικών επενδύσεων του οργανισμού στον οποίο ανήκει", δήλωσε ο κύριος Μπερνίτσας.

Τέλος επεσήμανε πως ο ενθουσιασμός του Άλεξ Φωτακίδη για το επόμενο μεγάλο έργο είναι σχεδόν
μεταδοτικός και ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του ξανά σε μελλοντικές προκλήσεις.”

Κατά την εισαγωγική του ομιλία πριν την απονομή του βραβείου “2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award”, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος της EY Ελλάδος και EY Accounts Leader για την περιοχή
της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), αναφερόμενος στον
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τιμώμενο, κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners, παρατήρησε ότι
πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βρίσκει ευκαιρίες εκεί που άλλοι δεν μπορούν,
συμπληρώνοντας ότι «έχει δώσει μία από τις πιο ηχηρές ψήφους εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
και τις προοπτικές της», τα τελευταία χρόνια, «βάζοντας την Ελλάδα εκ νέου στον χάρτη ως επενδυτικό
προορισμό». Σημείωσε, παράλληλα, ότι ο κ. Φωτακίδης και η CVC επέλεξαν να επενδύσουν πρώτη φορά
στην Ελλάδα, το 2016 – κάτι που πολλοί θα θεωρούσαν ως μη φρόνιμο για τα δεδομένα της περιόδου –
δείχνοντας, έτσι, τον δρόμο για τη συνέχεια. Στη συνέχεια παρέθεσε τα ευρήματα από την έρευνα της EY,
Attractiveness Survey Ελλάδα 2021, τα οποία επιβεβαιώνουν την ελκυστικότητα της χώρας ως
επενδυτικού προορισμού. Οι επενδύσεις της CVC στην Ελλάδα, κατά τον κ. Παπαδημητρίου, δίνουν τη
δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες να απελευθερώσουν τη δυναμική τους, να γίνουν καλύτερες και να
ισχυροποιηθούν, κάτι που η χώρα έχει ανάγκη σήμερα, για να μετασχηματίσει την οικονομία της και να
ανταγωνιστεί με αξιώσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners, παραλαμβάνοντας το βραβείο
του έκανε την ακόλουθη ομιλία:

Ο κ. Φωτακίδης ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στο 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece New York
Forum και συνέχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι “η αποστολή μας στη CVC είναι να βοηθάμε τους
επιχειρηματίες και τις ομάδες διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια
βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές και προωθώντας μια κουλτούρα
συνεχούς λειτουργικής βελτίωσης και ESG. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε
περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε
κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η
Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ.

https://www.nextdeal.gr/epikairotita/oikonomia/126564/ti-eipe-o-alex-fotakidis-toy-cvc-gia-hellenic-healthcare-group-kai


https://www.nextdeal.gr/

 Publication date: 14/04/2022 09:45

 Alexa ranking (Greece): 741

 link

Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους
εξαιρετικούς διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό
εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας
και την προώθηση της καινοτομίας.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain… βρισκόμαστε τώρα -σταθερά- σε μια φάση αναστροφής αυτού
του φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου αλλά και
κάποιων από εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όλο και
περισσότερες πολυεθνικές ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κάτι
που προσελκύει περισσότερα ταλέντα. Είναι υπέροχο να βλέπεις μεταξύ άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y,
KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν το εργατικό δυναμικό τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία, όπως
βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού.

Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και να τις
βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να
σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα, καθημερινά.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει τοπικό γραφείο και ομάδα, έχουμε
μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο
ως υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να
προσφέρουν φιλόδοξα σχέδια.

Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία.

Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο στις
επιχειρήσεις αλλά γενικά.

Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά.

Πρέπει να ακούμε. Είμαι καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην
πραγματικότητα, σήμερα άκουσα όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και έμαθα
πολλά. Πρέπει να ακούμε τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους
πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε
να λάβουμε πραγματικά τεκμηριωμένες αποφάσεις με μακροχρόνιο και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο.

Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που μοιράζονται
κοινούς στόχους και κοινό όραμα για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα τιμήσω αυτό το βραβείο
συνεχίζοντας να εργάζομαι παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.”

Έκλεισε το λόγο του εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όλους τους συμμετέχοντες και στους
διοργανωτές του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece New York Forum. 
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Capital Link Forum in NYC spurs interest
“A large number of US funds and others want to invest mostly in the renewable energy sources sector, in
tourism and real estate in Greece. We are expecting them, and when we say we are expecting them we do
not mean in a general way but within the next few days,” stated Development and Investments Minister
Adonis Georgiadis, speaking online from New York on Wednesday to Open TV, after the Capital Link Forum
there.

“Now is the right time to come and invest in Greece,” Development and Investment Minister Adonis
Georgiadis said in his message to the 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum held in New York on
Monday.

Addressing entrepreneurs of Greek descent, he underlined that investors will only come to invest in
Greece if they believe that they will profit from their investment.

“But now that you see others, who are not Greeks, investing in Greece, it is certainly the right time for you
to come – not because you are Greeks, but because you will find opportunities in Greece and people that
will help you to resolve any problems that may arise,” Georgiadis said.

Γράψτε το σχόλιο σας
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Capital Link: Τι είπαν οι τράπεζες στη Νέα Υόρκη
Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.
Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.
O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια
των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   
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Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Αναδυόμενη Ευρώπη
στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν μια ιστορία
επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία δυσμενών οικονομικών
συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των NPE, από περίπου 50%,
πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που επιτεύχθηκε μέσω του
προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να έχουν καλές
επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές χρέους και ιδίων
κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους όγκους με
αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   
Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την
κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.
Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Εθνικής
Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις γεωπολιτικές
εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις
ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης
μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ τα επόμενα
έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο, οι
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και αναζητούν
τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης,
των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 
Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
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νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»
Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που κατέβαλαν οι
ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να
βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε προγράμματα
λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας
και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση για την επιτυχή
πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων λειτουργικής βελτίωσης
μεγάλης κλίμακας.
O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς, σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα του
δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
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ΑΑΔΕ: Παρελθόν οι επιστροφές φόρου – Αυτόματος συμψηφισμός με οφειλές
σε Εφορία και Ταμεία

Στα σκαριά είναι πλέον από την ΑΑΔΕ η ενεργοποίηση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος
αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία.

Με τον τρόπο αυτό, θα επιχειρηθεί να μπει τέλος στις χειρόγραφες διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα
οι ΔΟΥ και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που
δικαιούνται οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με
οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο
εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».

«Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη
Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται
χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως
αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1)  με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα,
καθώς κάθε σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων φετινών δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν, όπως αναφέρει το ot.gr, δείχνει ότι έξι στους
δέκα φορολογούμενους δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου
και ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα
του 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703 εκκαθαριστικά
σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.
Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.
Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις
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28 Φεβρουαρίου 2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος
έως τις 29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.
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WSJ: «Προσγείωση» της ανάπτυξης στο 3% περίπου φέτος βλέπει ο
Σταϊκούρας

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εκτίμησε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας θα πέσει στο 3% περίπου από 4,5%  το 2022 ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών
ενέργειας στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal.

Μιλώντας στο δημοσιογράφο Κώστα Πάρη, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε στο περιθώριο του συνεδρίου της
Capital Link στη Ν. Υόρκη ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί κοντά στο 5%.

Όσον αφορά τον τουρισμό, ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι οι επιπτώσεις από του Ρώσους τουρίστες είναι πολύ μικρές
αλλά οι εισπράξεις από τον τουρισμό αναμένεται να είναι μειωμένες  φέτος σε σύγκριση με τα προ
πανδημίας επίπεδα παρά τις θετικές προσδοκίες που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό αναμένεται να ανέλθουν στο 80% των 18,5 δισ. ευρώ  που
εισπράχθηκαν το 2019.
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Capital Link: Τι είπαν οι τράπεζες στη Νέα Υόρκη
Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια
των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
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και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Αναδυόμενη Ευρώπη
στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν μια ιστορία
επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία δυσμενών οικονομικών
συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των NPE, από περίπου 50%,
πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που επιτεύχθηκε μέσω του
προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να έχουν καλές
επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές χρέους και ιδίων
κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους όγκους με
αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την
κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Εθνικής
Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις γεωπολιτικές
εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις
ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης
μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ τα επόμενα
έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο, οι
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και αναζητούν
τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης,
των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
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αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που κατέβαλαν οι
ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να
βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε προγράμματα
λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας
και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση για την επιτυχή
πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων λειτουργικής βελτίωσης
μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς, σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα του
δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
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ΕΦΟΡΙΑ: ΟΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΘΑ ΤΡΩΝΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ !!!

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.
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Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

ΠΗΓΗ
https://www.enikos.gr/economy/telos-stis-epistrofes-forou-ti-provlepei-to-schedio-tis-aade-gia-diastavroseis-6-fores-ton-chrono/1785775/
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“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής” στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής” στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Posted by elnavi Απρίλιος 2022, Ναυτιλιακά Νέα Πέμπτη, Απριλίου 14th, 2022

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece», το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακόμα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange – «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.
O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες,  αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της  Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :
ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON – AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO – AXIA VENTURES
GROUP LTD – BAIN CAPITAL CREDIT – CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS – CITIBANK EUROPE
PLC – D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS – ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS -  EY  – GEK TERNA  -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK  – HCAP SA  -HILL
INTERNATIONAL -  HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE – INTRUM  -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM – LIGHTSOURCE bp – MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA – OLIVER WYMAN – PARTNERS
GROUP – PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS – PPC RENEWABLES – PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN
Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.
Στη συνέχεια,  ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE  κ.  Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP  –  κ.  Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE  BULKERS Inc. & Chief Executive
Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece,
Eldorado Gold Corporation
Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.
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Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς 
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

Watch video: https://forums.capitallink.com/greece/2021/NYSE_Bell.mp4
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23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New
Direction for Greece»

23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for
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Posted by elnavi Απρίλιος 2022, Ναυτιλιακά Νέα Πέμπτη, Απριλίου 14th, 2022

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
O Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης
προς τους Επενδυτές μέσω βίντεο:
«Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.
Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.
Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.
Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.
Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.
Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
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αντίστοιχα πεδία.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.
Κυρίες και κύριοι,
Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.
Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.
Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.
Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.
Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.
Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.
Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.
Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων».
FORUM OVERVIEW
Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να
βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.
“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31
δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα
οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027,
μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων
επενδύσεων.
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
ήταν “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer
της PFIZER,      Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.
Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking –
Citi, και ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The
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State of Greek & Global Shipping”.
One-On-One Συναντήσεις
Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από
πληθώρα “one-to-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group
sessions για τους κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό
Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και
Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση,
Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ.
Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη,
Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF).
Ομογενειακά και International Media
Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street
Journal, Bloomberg, YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.
TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ «2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD»
Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”,
για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.
H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα Maria 
Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S.
Department of State. Παράλληλα συμμετείχε ο  κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United
States to Greece. Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law πραγματοποίησε
Εισαγωγικά Σχόλια. Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern
and Southeastern Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece
– CVC Capital Partners που έκανε κεντρική ομιλία.
Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ.
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder,
President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Και ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας χτύπησαν
το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
·   Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (μέσω webcast)
·   Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών
·   Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
·   Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις &
ΣΔΙΤ
·   Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
·   Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
·   Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
·   Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
·   H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
·   Η κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
·   Η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian
Affairs – U.S. Department of State
·   Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα – μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος
·   O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:
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·   H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank
·   Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER
·   Ο κ.  Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock Exchange
·   Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Video : https://www.youtube.com/watch?v=gzKyOEgrDH8
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Πιτσιλής: 16 υποέργα και 260 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ μέσω
Ταμείου Ανάκαμψης

Στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο φιλική προς τους φορολογούμενους ΑΑΔΕ
αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία», σημείωσε αρχικά ο κ. Πιτσιλής.

Με όπλο την ψηφιοποίηση

H δεύτερη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της με όπλο την
ψηφιοποίηση.

«Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ξεχώρισε κυρίως τη νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, την υποβολή δήλωσης και την πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων
ακινήτων, καθώς μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

«Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο
τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων», πρόσθεσε.

Ταμείο Ανάκαμψης και ΑΑΔΕ

Αναφερόμενος στη μετάβαση της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ
σημείωσε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά ανέφερε:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων.

Πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους

Τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Γ. Πιτσιλή, είναι η ΑΑΔΕ να γίνεται καθημερινά πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.
Είπε μεταξύ άλλων:

«Εχουμε υιοθετήσει άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις
διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το
οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling.
Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη
απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα
με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση».

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Οι μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές σήμερα.
Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Τα δύο ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέματα :
• Why Greece –The Domestic Institutional Investor Viewpoint
• Why Greece – The International Investor Perspective

Συντονιστής: κα. Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm

Ομιλητές:
• κ. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM
• κ. Takis Solomos, Partner – Elikonos Capital Partners
• κα. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners
• κ. George Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM
• κ. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group

Η κ. Ελισάβετ Ελευθεριάδη, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Κυριακίδη Γεωργόπουλου,
επικεφαλής του Τομέων Ανάπτυξης Έργων, Startups & Καινοτομίας, στην εισαγωγική της ομιλία
δήλωσε ότι το Capital Link Forum συγκεντρώνει τους εκλεκτότερους εκπροσώπους της «Team Greece»
στην οικονομία και τις επιχειρήσεις και παλιούς, νέους και εν δυνάμει φίλους. Επαίνεσε το πάνελ των
εξαιρετικών εκπροσώπων του κόσμου των επιχειρηματικών συμφωνιών, της ανάληψης και διαχείρισης
ρίσκου στην Ελλάδα, με προσωπική επένδυση στυ στη χώρα και ως εκ τούτου απολύτως αρμόδιοι να
τοποθετηθούν στο ερώτημα «Γιατί η Ελλάδα» από την άποψη εσωτερικού θεσμικού επενδυτή. Το πάνελ
αποτελούνταν από τρεις εκπροσώπους ελληνικών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (κ. Νίκος Κούλης,
Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments, Τάκης Σολωμός, Εταίρος της Elikonos Capital και κα Ελένη
Μπαθιανάκη, Εταίρος της EOS Capital Partners), εκπρόσωπο εταιρείας διαχείρισης και είσπραξης
Απαιτήσεων (ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος της Intrum) και εκπρόσωπο ενός
επιτυχημένου ελληνικού Fintech και παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, του κ. Γιάννη Γκικόπουλου,
Qualco. Η κ. Ελευθεριάδη υπενθύμισε στο κοινό ότι η θεματική του πάνελ, δηλαδή η άποψη του Εγχώριου
Θεσμικού Επενδυτή για την Ελλάδα αποτελεί σταθερή θεματική του φόρουμ Capital Link, επιτρέποντας
επίσης συγκριτικές προσεγγίσεις. Η οπτική γωνία του πάνελ είναι συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς το 98% των ελληνικών επιχειρήσεων εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, και οι νεοφυείς
επιχειρήσεις, καθώς η Ελλάδα τις έχει αγκαλιάσει με μεγάλο ενθουσιασμό, έχοντας ήδη αναδείξει μια
εταιρεία unicorn, άλλες να βρίσκονται στην ίδια πορεία και μια καλή κληρονομιά πολύ επιτυχημένων
πωλήσεων εταιρειών προερχομένων από τον κόσμο των νεοφυών. Η θεματική που κάλυψε το πάνελ ήταν
πώς ήταν το 2021 για τα ιδιωτικά κεφάλαια και την Ελλάδα και ποιες είναι οι προοπτικές για το 2022
βάσει της εικόνας του 2021, γιατί επιλέγεται η Ελλάδα από τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ποια
είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ποιοι τομείς έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικοί με την πάροδο του
χρόνου, αν οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν γίνει πιο τεχνολογικά προσανατολισμένες λόγω του Covid και πώς
αυτό και τέλος, πώς προχωρά η εκκαθάριση των ελληνικών ΜΕΔ και ποιες είναι οι άμεσες επενδυτικές
ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία.

Ο κ. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM , δήλωσε ότι, παρά την σημερινή
κατάσταση στην Ουκρανία με το μεγάλο ανθρωπιστικό και οικονομικό κόστος που η εισβολή έχει
προκαλέσει, είναι αισιόδοξος για τις επενδύσεις σε ελληνικές SMEs.

Αυτό οφείλεται σε μια ευτυχή σύγκλιση πολλών παραγόντων: Οι μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις είναι
πολύ πιο ανταγωνιστικές σήμερα. Μετά από δέκα χρόνια ύφεσης οι διοικήσεις τους συνειδητοποιούν ότι η
επιτυχία είναι συνώνυμη με την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή σκηνή (και επομένως χρειάζονται
κεφάλαια και πρόσθετη τεχνογνωσία). Επιπλέον η Ελλάδα Έχει την τύχη να έχει ίσως την πιο φιλική προς
την ανάπτυξη κυβέρνηση των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό
με τη σχετική έλλειψη χρηματοδότησης από private equity σε σχέση με άλλες χώρες, έχουν δημιουργήσει
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μια σχετική ανισορροπία στην Ελληνική αγορά που ανοίγει ελκυστικές ευκαιρίες σε ένα σοβαρό επενδυτή.
Με εξαίρεση την περίπτωση που κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός επιβαρύνει σημαντικά το οικονομικό
περιβάλλον, η Deca Investments αναμένει ότι αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον θα συνεχίσει να υφίσταται στο
άμεσο μέλλον.

Η κα. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners, δήλωσε ότι η EOS Capital Partners  είναι
ένα Ελληνικό επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών συμμετοχών (private equity fund) με κεφάλαια υπό διαχείριση
ύψους €150εκ., που επενδύει κυρίως σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να παίξει ένα
καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξή τους και να συμβάλει στην αναδιαμόρφωση του Ελληνικού
επιχειρηματικού χάρτη.

Η EOS μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει έξι επενδύσεις και μία αποεπένδυση, έχοντας επενδύσει περίπου το
50% των υπό διαχείριση κεφαλαίων της σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Οι
συμμετοχές της δραστηριοποιούνται κυρίως σε αμυντικούς κλάδους με χαρακτηριστικά διεθνούς
ανάπτυξης, ενώ διαθέτουν εξαιρετικές ομάδες διοίκησης, ισχυρή κεφαλαιακή δομή και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Απαραίτητο συστατικό μίας επιτυχούς επένδυσης σε μία Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση είναι η
ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού οράματος και των επιχειρηματικών αξιών μεταξύ των υφιστάμενων
μετόχων και του χρηματοοικονομικού επενδυτή. Οι μέτοχοι οφείλουν να εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη
της Εταιρίας τους, είτε οργανικά είτε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων εκμεταλλευόμενοι πιθανές
ευκαιρίες συγκέντρωσης του κλάδου τους, ενώ ο χρηματοοικονομικός επενδυτής διευκολύνει αυτή τη
διαδικασία προσφέροντας οικονομική, διοικητική και στρατηγική ενίσχυση.

Στόχος μας είναι οι εταιρίες που έχουμε επενδύσει να αναπτυχθούν ώστε να γίνουν οι επόμενοι εγχώριοι
ηγέτες στους κλάδους τους και να προσελκύσουν το διεθνές ενδιαφέρον είτε χρηματοοικονομικών είτε
στρατηγικών επενδυτών, διαδραματίζοντας έτσι έναν στρατηγικό ρόλο για την Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή.

Πέραν των αναπτυξιακών κεφαλαίων που παρέχουμε στις εταιρίες που επενδύουμε, είναι ζωτικής
σημασίας για εμάς να συμμετέχουμε τόσο στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού τους όσο και στο
μετασχηματισμό της εταιρικής τους διακυβέρνησης από οικογενειακές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις με
ισχυρές εταιρικές δομές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη τους ακόμα στο γεμάτο προκλήσεις
επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι τα Ελληνικά επενδυτικά ταμεία ιδιωτικών συμμετοχών (Greek private equities)
μπορούν να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των Ελληνικών εταιριών δεδομένης της βαθιάς
γνώσης που έχουν για την εγχώρια αγορά.

O κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas  δήλωσε: «Μεγάλο μέρος των
επιχειρήσεων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε, έχουν ανάγκη λύσεων πέραν της
αναδιάρθρωσης των οφειλών τους. Χρειάζονται λειτουργική αναδιάρθρωση, με νέες επενδύσεις, ενίσχυση
σε τεχνογνωσία και υποδομές, πρόσβαση στις αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στην
κατεύθυνση αυτή, λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την στήριξή τους ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα
όπως το ΕΣΠΑ ενώ προχωρούμε σε βάθος ανάλυση κλάδων της οικονομίας. Κλάδοι όπως ο ξενοδοχειακός
ή ο κλάδος τροφίμων, για παράδειγμα, έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης αλλά έχουν παράλληλα,
ανάγκη αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης, ανάπτυξης συνεργειών, συνένωσης δυνάμεων, προκειμένου να
αξιοποιήσουν το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, να γίνουν ανταγωνιστικοί και να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας. Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία του Ομίλου μας, όπως και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
ενώ θεωρούμε ότι ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι η καταλληλότερη λύση, για χιλιάδες ιδιώτες
αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που χρειάζονται μία αποτελεσματική λύση ρύθμισης για το
σύνολο των οφειλών τους, τόσο σε χρηματοδοτικούς φορείς, όσο και στο Δημόσιο.

Ο κ. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group , τόνισε: «Οι
τεχνολογίες νέας γενιάς θεωρούνται ήδη παρωχημένες: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι
τεχνολογίες νέας γενιάς, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), Machine Learning, NLU / NLP, Edge και Quantum
computing, αναδείχθηκαν σταδιακά σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

DaaC (Disease as a Catalyst): Παρά την αδιαμφισβήτητα αρνητική της χροιά, η πανδημία λειτούργησε ως
καταλύτης στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το χάσμα ανάμεσα στη Θεωρία και την Πράξη: Σε θεωρητικό επίπεδο, το γεγονός ότι ακόμα και τα πιο
στιβαρά επιχειρηματικά μοντέλα αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις μηχανές σε αποδοτικότητα και
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αποτελεσματικότητα, αποτελεί κοινή παραδοχή. Σε πρακτικό επίπεδο, τα βασικά χαρακτηριστικά των
τεχνολογιών νέας γενιάς μπορούν να οριστούν με βάση τους παρακάτω τρεις κεντρικούς πυλώνες:

1. Καταλύτης μελλοντικής ανάπτυξης: Ο εντοπισμός, η επεξεργασία, ο καθαρισμός και η διάρθρωση των
δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για κάθε τύπο αλγορίθμου Τεχνητής Νοημοσύνης· από την
εξαγωγή insights και τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων ή των προσπαθειών διείσδυσης σε νέες αγορές
μέχρι τον εντοπισμό νέων χρηστών ή την προσέλκυση των υπαρχόντων μέσω στοχευμένων campaigns και
τον ορισμό των κατάλληλων use cases σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς.

2. Η σημασία του ανθρωπίνου κεφαλαίου: Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, η αδιάκοπη
24/7 υποστήριξη στον χρήστη και η ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων θα μπορούσαν να
αμβλύνουν την εργασιακή ρουτίνα, να απελευθερώσουν περισσότερο χρόνο για δημιουργική σκέψη, αλλά
και να συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

3. Μεγιστοποίηση κέρδους: Η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού διαμέσου του
επαναπροσδιορισμού των επιχειρηματικών μοντέλων και των κεντρικών διαδικασιών, αλλά και η διαρκής
εκπαίδευση κάθε εργαζομένου έναντι της αναπαραγωγής αποτελεσματικών πρακτικών τρίτων, θα
μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία και συνεκδοχικά, να αναδείξουν την αναγκαιότητα της
κατανομής των πόρων στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: Παραδόξως, παρά το γεγονός ότι όλοι μιλούν για την Τεχνητή
Νοημοσύνη, τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης νέων τεχνολογιών φέρει η Ιαπωνία, όπου περίπου το 25%
των εταιρικών οντοτήτων μπορούν να χαρακτηριστούν ως ηγέτες στον κλάδο αυτό. Συμπεραίνουμε
λοιπόν, πως περίπου το 75% των τεχνολογιών αυτών παραμένει ανεκμετάλλευτο. Οι ηγέτες της Τεχνητής
Νοημοσύνης τείνουν να επενδύουν μέχρι και το τριπλάσιο του ποσού που διαθέτουν εταιρείες, οι οποίες
υστερούν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αποκομίζοντας αντίστοιχα, τριπλάσια κερδοφορία
συγκριτικά με εκείνες.»

Συντονιστής: κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP

Ομιλητές:
• κ. Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL
• κ. Dimitrios Athanasopoulos, Group Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd
• κ. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit
• κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners
• κ. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS
• κ. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group

Ο κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LL P, δήλωσε: «Είμαστε πολύ
ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ένα τόσο διακεκριμένο πάνελ για να συζητήσουμε την προοπτική των
διεθνών επενδυτών όσον αφορά την Ελλάδα – μια χώρα που έχει ανακάμψει τρομερά και είδε τις άμεσες
ξένες επενδύσεις να αυξάνονται και τα NPL να μειώνονται». Το πάνελ εξέτασε το εύρος αυτού που έκανε
την Ελλάδα τόσο ελκυστική τα τελευταία χρόνια, τις συγκεκριμένες συναλλαγές στον χώρο των
ιδιωτικών κεφαλαίων και των NPL, όπου υπάρχουν μελλοντικές ευκαιρίες, και τη συνολική προοπτική για
την Ελλάδα δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων. Ενώ οι προκλήσεις παραμένουν και τα πρόσφατα
τρέχοντα γεγονότα θα έχουν αντίκτυπο, η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες στο παρελθόν και το
πάνελ είναι αισιόδοξο για ευκαιρίες στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια σε ορισμένους τομείς καθώς και
γενικά στο σύνολό της.»

Ο κ. Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITA L, τόνισε: «Η
ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2022 με αξιοσημείωτη δυναμική, με τις αρχικές συγκλίνουσες εκτιμήσεις
για την αύξηση του ΑΕΠ να είναι της τάξης του 4,5-5%. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η αισιοδοξία αυτή
κάμφθηκε με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, αλλά η ανάκαμψη μάλλον θα επιβραδυνθεί παρά θα
σταματήσει. Η Ελλάδα είναι συγκριτικά αρκετά απομονωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και
αναμένεται να αντιμετωπίσει την κρίση καλύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι προοπτικές για τις επενδύσεις παραμένουν ευνοϊκές, τουλάχιστον χάρη στην πρόσβαση στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ που έχει συσταθεί για την προώθηση της καινοτομίας και τη
μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία - συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης. Η
τελευταία ενεργειακή κρίση θα επιταχύνει σίγουρα τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τις σχετικές υποδομές.

Οι πάγιες επενδύσεις που κατέρρευσαν κατά την περίοδο 2012-2019 από το 25% στο 10%, έχουν εισέλθει
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σε ανοδική τροχιά από το 2019 και παρέμειναν αξιοσημείωτα ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας
το 2020 χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση. Το 2022 αναμένεται να είναι μια ακόμα δυνατή χρονιά.

Ο τουρισμός παραμένει βασικός μοχλός της οικονομίας μας και έχει ανακάμψει από την πανδημία. Είτε
φέτος είτε το επόμενο έτος αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2019. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον τουρισμό παραμένουν εξαιρετικές, καθώς ο κλάδος αναβαθμίστηκε
ριζικά κατά τη διάρκεια της κρίσης με κινητήρια δύναμη τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς παρόχους.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να αξιοποιεί το δημοσιονομικό του
περιθώριο για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές.
Πρέπει ωστόσο να διατηρήσει το πρωτογενές έλλειμμα σε περίπου 2% του ΑΕΠ φέτος προκειμένου να μην
θέσει σε κίνδυνο την αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα που αναμένεται στα τέλη του 2023. Η
αναβάθμιση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα ενθαρρυντικά σχόλια των ευρωπαίων εταίρων στο πλαίσιο
του μηχανισμού ενισχυμένης εποπτείας, του ΔΝΤ και των περισσότερων οίκων αξιολόγησης.

Βλέπουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους, ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη
φαρμακευτική βιομηχανία και την ψηφιακή τεχνολογία. Ο τραπεζικός τομέας έχει επιτέλους
απεγκλωβιστεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση.
Μπορεί επιτέλους να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της τεχνολογίας του για να
την εναρμονίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, να περιορίσει τη βάση κόστους του και να επανατοποθετηθεί
για βιώσιμη κερδοφορία σε έναν πολύ απαιτητικό χώρο.»

Ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA Ventures Group Ltd ,
δήλωσε: «Η Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πολλαπλές δυσκολίες από την
αρχή της θητείας τους παρουσιάζοντας έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, της
ελληνοτουρκικής κρίσης καθώς και της τρέχουσας παγκόσμιας πληθωριστικής πίεσης και του πολέμου
στην Ουκρανία. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι η πρωτοφανής για τα Ελληνικά δεδομένα αύξηση
ρεκόρ των ξένων επενδύσεων σε πολλούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, οι
κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και τα ακίνητα. Παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη στον τομέα
των ταξιδιών, αυτό που οι αγορές αποκαλούν το μεγάλο “travel recovery play” και η Ελλάδα βρίσκεται
στο επίκεντρο αυτής της τάσης αναμένοντας έτος ρεκόρ για το 2022. Από την οπτική γωνία της AXIA,
είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πληθώρα επενδυτών με διαφορετικά προφίλ να επενδύουν στην Ελλάδα,
καθώς έχουμε επενδυτές που επιδιώκουν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα των επενδύσεών τους στη χώρα,
εταιρείες private equity, funds υποδομών, κρατικά επενδυτικά ταμεία και family offices. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία μπορεί να προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ελλάδα να προσελκύσει
κεφάλαια που εξέρχονται από αυτές τις αγορές. Αν και το 2022 θα είναι μια χρονιά προκλήσεων
παγκοσμίως λόγω του πληθωρισμού και των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να
προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλότερο προφίλ ανάπτυξης.»

Ο κ. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credi t, δήλωσε: «Ήμασταν ένας από τους πρώτους
επενδυτές στην Ελλάδα με την πρώτη μας εξαγορά της Hellas Capital Leasing το 2014. Επεκτείναμε την
παρουσία μας για να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε NPL και ακίνητα στη χώρα, παρά
τις διαταραχές που βιώσαμε όπως τα ελληνικά capital controls, ο Covid-19 και τώρα η συνεχιζόμενη
γεωπολιτική κρίση. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση και ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα
έχουν άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, στις νέες επενδύσεις και, τελικά, σε
πιθανή μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, αυτό πιθανότατα θα μειώσει τη δυναμική
της ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ελλάδας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις και αθετήσεις
πληρωμών».

Ο κ. Ελεκίδης επεσήμανε ότι «παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των ευνοϊκών μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών της
όπως (i) ένα χαμηλό σημείο εισόδου σε αυτή τη διαταραχή καθώς η οικονομία βγαίνει από το μια 10ετή
κρίση, (ii) μια ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης σε βασικούς τομείς για την οικονομία της, όπως το real
estate και η φιλοξενία, (iii) μια οικονομία με χαμηλό τραπεζικό λογαριασμό που δεν έχει ακόμη επωφεληθεί
πλήρως από τη ρευστότητα της αγοράς και (iv) ένας τραπεζικός τομέας που έχει μόλις μειώσει τα χρόνια
ζητήματα NPL και πλέον επικεντρώνεται σε νέους δανεισμούς. Σε συνδυασμό με μια κυβέρνηση με
φιλελεύθερη ατζέντα, δίνει τον τόνο για θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές». Όπως κατέληξε ο κ.
Ελεκίδης, «η Ελλάδα αποτελεί βασική επενδυτική δικαιοδοσία για την Bain Capital Credit. Πάντα
προσεγγίζαμε τις επενδύσεις μας στη χώρα εποικοδομητικά και αποδείξαμε τη δέσμευσή μας στην
ελληνική αγορά μέσω των πρόσφατων εξαγορών μας, παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον από
το 2020 που προκαλεί ο Covid-19.»

O κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partner s: Όπως αναφέρει ο κ.
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Φωτακίδης, αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η πλήρης επίδραση του πολέμου στην
Ουκρανία στο σύνολό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, θεωρούμε ότι η Ελλάδα, διαρθρωτικά, βρίσκεται σε
ένα ταξίδι οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει περιορίσει τον κίνδυνο
σημαντικά, όπως αποδεικνύεται από τη σύσφιξη των αποδόσεων του δημοσίου, τις αναβαθμίσεις
αξιολογήσεων (πρόσφατο DBRS) και την υγιή ζήτηση της αγοράς για εκδόσεις χρέους και μετοχών (ενώ
οι αγορές ήταν ακόμη ανοιχτές πριν από την κρίση της Ουκρανίας). Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν τώρα
τα θεμέλια – από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τοπικό επίπεδο SME – για να υποστηρίξουν
αυτό το ταξίδι.

Εκτός από τη στρατηγική της θέση στο χάρτη, η Ελλάδα επωφελείται από ένα εργατικό δυναμικό με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά υποχρησιμοποιούμενο, ένα δραστήριο οικοσύστημα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
της εργατικής νομοθεσίας και της φορολογίας. Τα 32 δισ. ευρώ των Ταμείων Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ που εισρέουν στην Ελλάδα, μαζί με εκτιμώμενη ιδιωτική κεφαλαιακή στήριξη
ύψους 25 δισ. ευρώ, αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία
μακροπρόθεσμα.

Η CVC είναι ένας από τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει
περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχών από το 2017 σε διάφορους κλάδους και εταιρείες στην Ελλάδα,
όπως: Hellenic Healthcare Group, eTravel, D-Marin, Skroutz, Vivartia, Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και
ΔΕΗ.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας είναι θετική – μπορέσαμε να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενους τομείς, ενώ
συνεργαζόμαστε με εξαιρετικές ομάδες διαχείρισης με στόχο να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν
καλύτερες επιχειρήσεις, βιώσιμες και για όλους τους ενδιαφερόμενους: πελάτες, προμηθευτές,
εργαζόμενους και τις τοπικές τους κοινότητες.

Πιστεύουμε ότι οι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές έχουν να διαδραματίσουν ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό ταξίδι της χώρας, όχι μόνο φέρνοντας άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά
και διεθνή εμπειρία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό συμβαδίζει με
το Brain Gain challenge που βλέπουμε – έμπειροι Έλληνες επαγγελματίες από κορυφαίες παγκόσμιες
επιχειρήσεις επιστρέφουν ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα με πνευματικό κεφάλαιο που θα
επιταχύνει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό προφίλ της χώρας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες όπου έχουμε τοπικό γραφείο και αφοσιωμένη ομάδα. Αυτό στηρίζει
τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στη χώρα – είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε ιδρυτές, επιχειρηματίες,
ομάδες διαχείρισης και εταιρείες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να αναπτυχθούν
βιώσιμα και να έχουν θετικό αντίκτυπο στο ESG.

Ο κ. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS , τόνισε: «Η Ελλάδα πέρασε μια περίοδο
μεγάλης κρίσης. Χάθηκε το 25% το ΑΕΠ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πρωτόγνωρου
αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 100 δις ευρώ. Το πρώτο βήμα προς τη ανάκαμψη, ήταν η
δημιουργία μεγάλων εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων (DoValue, Cepal, Intrum) και η πώληση των
χαρτοφυλακίων σε εξειδικευμένους επενδυτές.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα είναι η αποκατάσταση (rehabilitation) και η θεραπεία (cure) αυτού του
προβλήματος. Οι εταιρείες θα πρέπει να γίνουν ξανά παραγωγικές και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν
κίνητρα να επιχειρούν. Ένας ενάρετος κύκλος που βοηθάει την οικονομία να πάει μπροστά. Αυτό κατά την
γνώμη μου αποτελεί μια επενδυτικη ευκαιρία και εμείς επικεντρωνόμαστε σ αυτό.

Οι τράπεζες αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας. Σε λίγα χρόνια η πλειοψηφία των εταιρειών αφού
έχουν γίνει πάλι παραγωγικές θα είναι μέρος του υγειούς πελατολογίου του τραπεζικού συστήματος.»

Ο κ. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group , τόνισε: «Η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα
που η διεθνής κοινότητα επενδυτών έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά, καθώς είναι μια χώρα όπου
μπορούν να γίνουν επενδύσεις με καλή συσχέτιση απόδοσης-ρίσκου σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα, όπως
μετοχές, ομόλογα, ιδιωτικά κεφάλαια, έργα υποδομών και ακίνητα. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει
μερικά μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, όπως
η BC Partners και η CVC. Πιο πρόσφατα, η Partners Group, ένας παγκόσμιος διαχειριστής ιδιωτικών
κεφαλαίων με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους άνω των 130 δις, εξαγόρασε την Pharmathen για
ένα τίμημα γύρω στα EUR 1,6 δις. Η συναλλαγή ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής εταιρείας από
ιδιωτικά κεφάλαια μέχρι σήμερα, που αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στο βελτιωμένο προφίλ
κινδύνου της χώρας και στην κορυφαία ποιότητα των Ελλήνων στελεχών επιχειρήσεων.
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Η Pharmathen είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος οργανισμός ανάπτυξης και παρασκευής φαρμακευτικών
προϊόντων, με παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες. Η Pharmathen είναι μια σημαντικό παράδειγμα
των οφελών της ιδιοκτησίας εταιρειών από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της ενεργούς δημιουργίας αξίας και
της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ιδρυτές της εταιρείας πούλησαν πλειοψηφικό μερίδιο το 2015
στην BC Partners, ένα fund το οποίο επένδυσε > EUR 300 εκ. σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και
εγκαταστάσεις. Η BC Partners και οι ιδρυτές αποφάσισαν να αποχωρήσουν πλήρως το 2021 όταν και
πούλησαν στην Partners Group, η οποία ως νέος μέτοχος θα οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση
ανάπτυξης με επίκεντρο την αμερικανική αγορά, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως. Τα
ιδιωτικά κεφάλαια σημειώνουν εκρηκτική ανάπτυξη παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν καλύτερη
εναλλακτική λύση από τις δημόσιες αγορές σε πολλές περιπτώσεις εταιρειών. Πρόκειται για μια τάση που
θα επικρατήσει και στην Ελλάδα, όταν η αγορά αναπτυχθεί στα επίπεδα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, η Ελλάδα χρειάζεται εξωστρεφείς εταιρείες όπως η Pharmathen που δεσμεύονται να συμβάλουν
στο «brain gain» τα επόμενα χρόνια νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών που ζουν στο εξωτερικό. Η
κυβέρνηση έχει αρχίσει να στηρίζει αυτή την τάση παρέχοντας ελκυστικά προσωπικά φορολογικά
κίνητρα. Η Pharmathen απασχολεί σήμερα περισσότερα από 1.200 άτομα κυρίως στην Ελλάδα και φέτος
θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις. Επιπλέον, η Partners Group έχει εγκρίνει
επενδύσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία περισσότερων από 200 νέων θέσεων έως το 2025. Ελπίζουμε
ότι περισσότερες εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Pharmathen και θα φέρουν την
απαραίτητη αύξηση παραγωγικότητας στην χώρα, η οποία θα βελτιώσει εν πολλοίς την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες αγορές της ΕΕ.»
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23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες των ελληνικών
τραπεζών

Τράπεζες

23rd Annual Capital Link – Tα πλάνα και oi προτεραιότητες
των ελληνικών τραπεζών
14 April 2022

Στα πλάνα και στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικού Συνέδριο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε  στην Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation
(TEN) Ltd, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των διοικήσεων από τις τέσσερις τράπεζες ανέλυσαν τις προοπτικές του
τραπεζικού τομέα, ενώ το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ.
Αλέξης Φωτακίδης, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο
που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας
της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική
κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και
ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα
τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή
ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το
digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του κλάδου. Για
πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και
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των πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία.
Τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά
την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης της οικονομίας το 2022.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank,  δήλωσε ότι κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη
διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική
ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα
που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει
θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την
ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για
τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση
των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα
επόμενα έτη. Όσον αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των
προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη
κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του
2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν
τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024. Η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της
αποδοτικότητας. Η Alpha Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και
διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω
της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή
τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα
αυτού. Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση
υποστήριξε τις σχετικές προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή
πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση.   

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη
βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών
μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία,
συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των
καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την
Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες
αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία
δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των
NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός που
επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν
να έχουν καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές
χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους
όγκους με αποτέλεσμα την αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της
κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης
κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη δεδομένη φάση γεωπολιτικής
αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.   

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την
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εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και
δευτερογενείς επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες,
πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης
τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου, η ανάγκη οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η
αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η
ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη
του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα
από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους και την επίτευξη επαρκών και
επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών και προμηθειών.

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις
επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με  δυνατότητα περαιτέρω
μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που αναμένονται να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ
τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την οικονομία και τον τραπεζικό
κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς τους και
αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης
ανάπτυξης και, ιδίως, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου
Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη.
Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών μας και την ανανεωμένη προσφορά
προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη τριετία,
αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων
MREL, και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης
(TLTRO). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια
νούμερα για την επόμενη τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των
χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να
αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις
ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και ταχεία μετάβαση μας στα
ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των
οποίων είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή
διαδικασία χορήγησης δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας
εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»

Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman  δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε
προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον απόηχο της
παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν προσεκτική διαχείριση
για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.

O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς , σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια
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βελτίωση. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε
διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%, από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50%
πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος δείκτης NPE στα τέλη του 2021
διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή
του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την
πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω
Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών
τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
ανάπτυξης.
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Το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, χτύπησε ελληνικά

Ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το «Opening Bell», το καμπανάκι της έναρξης
των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange.

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακόμα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange – «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Μάλιστα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε
ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE, καλωσόρισε
την ελληνική αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση
μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας, τονίζοντας ότι η
δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις
εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, όπως: ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδος στις ΗΠΑ, η Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director – Capital Link, ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρο της Capital Link, ο Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP, ο Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO, ο Χρήστος ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of
the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, και ο Χρήστος
Μπαλάσκας, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα
των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την
παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Άλμπερτ Μπουρλά: επενδύστε στην Ελλάδα
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Εξάλλου, να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε
από τη Νέα Υόρκη, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του
στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Όλα όσα ενδιαφέροντα είπε ο Άλμπερτ Μπουρλά:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100.000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
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-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
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φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Πηγη: huffingtonpost.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
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Παρελθόν οι επιστροφές φόρου
Στα σκαριά είναι πλέον από την ΑΑΔΕ η ενεργοποίηση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματων
συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με τον τρόπο αυτό, θα επιχειρηθεί να μπει τέλος στις χειρόγραφες διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα οι
ΔΟΥ και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς
στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας
και τη διαφάνεια». 

«Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη
Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται
χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως
αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών
φόρου και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά
των επιστροφών θα γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές
προς την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των
συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6 φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.
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Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
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«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr
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Το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, χτύπησε ελληνικά
Προς τιμήν της Ελλάδος, η «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange, την 12η
Απριλίου.

Ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το «Opening Bell», το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης,
12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange.

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακόμα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Μάλιστα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε
ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE, καλωσόρισε
την ελληνική αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση
μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας, τονίζοντας ότι η
δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις
εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, όπως: ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδος στις ΗΠΑ, η Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director – Capital Link, ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρο της Capital Link, ο Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP, ο Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO, ο Χρήστος ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of
the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, και ο Χρήστος
Μπαλάσκας, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα
των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την
παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Άλμπερτ Μπουρλά: επενδύστε στην Ελλάδα

Εξάλλου, να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε
από τη Νέα Υόρκη, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του
στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Όλα όσα ενδιαφέροντα είπε ο Άλμπερτ Μπουρλά:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.
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Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100.000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.
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Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, συμβάλλει στην
αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος

Στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής
κοινότητας, αναφέρθηκε ο Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE
John Tuttle, καλωσορίζοντας την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, στo πλαίσιο του
23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece". Στην
τοποθέτησή του, ο κ. Tuttle τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη
ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.
Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου...
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Επιστροφή φόρου με "ένα κλικ" - Τι δείχνουν οι πρώτες δηλώσεις

“Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.”

Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής.

7 στις 10 επιστροφές με χειρόγραφο τρόπο
“Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα” ανέφερε ο κ. Πιτσιλής που τόνισε ότι “περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε
και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων. Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φορο επιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά” τόνισε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι ήδη “υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο
ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16
υποέργα.”

Τα 16 έργα
Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,

- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

“Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023” τόνισε ο κ. Πιτισιλής που σημείωσε ότιω “έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως
τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει
τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.”
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Επτά στους δέκα δεν πληρώνουν φόρο
Την ίδια ώρα με βάση τα πρώτα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις 2022 έχουν ήδη υποβληθεί και
εκκαθαριστεί φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των πολιτών δεν προκύπτει φόρος. Να σημειωθεί ότι όσοι
αναμένουν επιστροφή θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν τη δήλωση ώστε να πάρουν το “μπόνους
ρευστότητας” ή να συμψηφίσουν το ποσό της επιστροφής με άλλες οφειλές.

Επίσης όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη και πληρώνουν ενοίκιο θα μπορούν μέσω της νέας
διαδικασίας υποβολής στοιχείων να διασφαλίσουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
και μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

Η “ακτινογραφία”
Αναλυτικά, δώδεκα μέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είχαν υποβληθεί 90.008
δηλώσεις με την πλειοψηφία να είναι οι μηδενικές.

Σχεδόν για το 75% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύπτει κανένας φόρος.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου (από το 100% στο 55%) με αποτέλεσμα οι
περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο.

Από την πρώτη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 28.542 φορολογούμενοι με
εισοδήματα από ενοίκια έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωση τους, όπως επίσης και 5.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η
εκκαθάριση των πρώτων 90.008 φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν τα νοικοκυριά για τα εισοδήματα
του 2021 δείχνουν τα εξής:

Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε
το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,435 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2020.
Συγκεκριμένα 69.864 εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν ξεχωριστά για κάθε σύζυγο το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης ήταν μηδενικό.

Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.

Συνολικά το 75,51% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν
επιστροφή φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν το φόρο σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά
πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο θα έχουν
έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί τον Φεβρουάριο
του 2022.
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Κάλεσε τους ξένους επενδυτές να «επενδύσουν στην Ελλάδα» ο CEO της
Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, στο «Capital Link Invest in Greece»

Έστειλε μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο
να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» και να επενδύσουν στη
χώρα
Για τις επενδύσεις της Pfizer στην Ελλάδα και την εμπειρία του μίλησε ο CEO του ομίλου Άλμπερτ
Μπουρλά, δίνοντας από τη Νέα Υόρκη, μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν
«ψήφο εμπιστοσύνης» και να επενδύσουν στη χώρα, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα.

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας»,
είπε ο κ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης και ο αν. υπουργός Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους
και η αλήθεια είναι ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω
κάτι πίσω στην πατρίδα μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα
μπορούσα να πάω στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως
αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Σας
μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer -
μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.
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Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά.
Έτσι κάνουν οι Έλληνες».
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Άδωνις Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα να επενδύσετε
- Σταθερότητα κυβέρνησης, χώρας και δημοσιονομικών»

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  απηύθυνε μήνυμα μέσα από το 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece» στη Νέα Υόρκη. Πιο συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως:
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε».

Ξέσπασμα Α. Γεωργιάδη για το «κάζο» στη Βουλή: «Όσοι είναι με τον Πούτιν να μην κρύβονται πίσω από
τον μαχητή των Αζόφ» (video)

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή
αναφέροντας ότι ο επενδυτής θα έρθει να επενδύσει, μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του και τονίζοντας πως είναι η σωστή στιγμή για τους Έλληνες του εξωτερικού να «έρθουν»
στην Ελλάδα.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις δήλωσε σχετικά ο Άδωνις Γεργιάδης και πρόσθεσε πως «αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα,
από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια, ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το
συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό
και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα
φτιαχτούν εκεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις εταιρειών διεθνούς εμβέλειας, όπως η Pfizer και η Amazon.
«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ενώ υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Σταθερότητα Κυβέρνησης, χώρας και δημοσιονομικών
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Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, συμβάλλει στην
αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος

Στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής
κοινότητας, αναφέρθηκε ο Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE
John Tuttle, καλωσορίζοντας την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, στo πλαίσιο του
23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum «A New Era - A New Direction for Greece».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Tuttle τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη
ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Τσάκος και ο κ. Σταϊκούρας, χτύπησαν το «Opening Bell», το καμπανάκι της έναρξης
των εργασιών του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον αν. υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ
Νίκο Παπαθανάση, τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Επίσης τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director – Capital Link και τον Νικόλαο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link και τους
εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE Τed Petrone, Vice Chairman, Navios Group Michael
Bakaw, Executive V.P, Ameresco – Χρήστο Μεγάλου, Member of the Board, Safe Bulkers Inc. & Chief
Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager
Greece, Eldorado Gold Corporation.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό. Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

Δείτε επίσης
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Άδωνις Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε»

Εύα Ζαχαριάδη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τι δήλωσε ο υπουργός στο συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων απηύθυνε μήνυμα μέσα από το 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital
Link Invest in Greece» στη Νέα Υόρκη. Πιο συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως: «Τώρα είναι
η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» .

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή
αναφέροντας ότι ο επενδυτής θα έρθει να επενδύσει, μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του και τονίζοντας πως είναι η σωστή στιγμή για τους Έλληνες του εξωτερικού να «έρθουν»
στην Ελλάδα.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις η χώρα μας σύμφωνα
με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις δήλωσε σχετικά ο Άδωνις Γεργιάδης και πρόσθεσε πως «αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα,
από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια, ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το
συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό
και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα
φτιαχτούν εκεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις εταιρειών διεθνούς εμβέλειας, όπως η Pfizer και η Amazon.
«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200

https://www.i-diakopes.gr/eidiseis-live/adonis-georgiadis-tora-einai-i-ora-na-erthete-stin-ellada-kai-na-ependysete/


https://www.i-diakopes.gr/

 Publication date: 13/04/2022 18:03

 Alexa ranking (Greece): 436

 link

θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ενώ υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Σταθερότητα Κυβέρνησης, χώρας και δημοσιονομικών

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχία της χώρας να αποπληρώσει πρόωρα το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, «κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας» όπως δήλωσε.

Ενώ χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία την ανακοίνωση του κ. Ντομπρόφσκι «ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα
θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση».

«Άλλο ένα βήμα μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν
όλη αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον». σχολίασε
χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Σας ευχαριστώ πολύ».
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Οικονομία

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των
επιστροφών φόρου και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα
χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες
διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε
είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία!
Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6 φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
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διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).
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Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΑΑΔΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ
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Πιτσιλής: Τρεις προτεραιότητες για μια πιο φιλική προς τους
φορολογούμενους ΑΑΔΕ

Στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο φιλική προς τους φορολογούμενους ΑΑΔΕ
αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία», σημείωσε αρχικά ο κ. Πιτσιλής.

Με όπλο την ψηφιοποίηση
H δεύτερη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της με όπλο την
ψηφιοποίηση.

«Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ξεχώρισε κυρίως τη νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, την υποβολή δήλωσης και την πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων
ακινήτων, καθώς μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

«Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο
τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων», πρόσθεσε.

Ταμείο Ανάκαμψης και ΑΑΔΕ
Αναφερόμενος στη μετάβαση της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ
σημείωσε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά ανέφερε:
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, – τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big
Data Analytics. – τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS – τον εντοπισμό των φορτηγών και των
containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια – την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων.

Πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους
Τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Γ. Πιτσιλή, είναι η ΑΑΔΕ να γίνεται καθημερινά πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Είπε μεταξύ άλλων:

«Εχουμε υιοθετήσει άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις
διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το
οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling.
Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη
απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα
με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση».

Γράψτε το σχόλιο σας
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Πιτσιλής: 16 υποέργα και 260 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ μέσω
Ταμείου Ανάκαμψης

Οι τρεις προτεραιότητες που παρουσίασε για την ΑΑΔΕ ο
διοικητής της Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη.
Στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο φιλική προς τους φορολογούμενους ΑΑΔΕ
αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία», σημείωσε αρχικά ο κ. Πιτσιλής.

Με όπλο την ψηφιοποίηση

H δεύτερη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της με όπλο την
ψηφιοποίηση.

«Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ξεχώρισε κυρίως τη νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, την υποβολή δήλωσης και την πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων
ακινήτων, καθώς μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

«Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο
τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων», πρόσθεσε.

Ταμείο Ανάκαμψης και ΑΑΔΕ

Αναφερόμενος στη μετάβαση της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ
σημείωσε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά ανέφερε:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων.

Πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους

Τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Γ. Πιτσιλή, είναι η ΑΑΔΕ να γίνεται καθημερινά πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.
Είπε μεταξύ άλλων:

«Εχουμε υιοθετήσει άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις
διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το
οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling.
Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη
απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα
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με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση».

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

in - analysis
Η Κίνα επιταχύνει την προσπάθεια να γίνει

πυρηνική υπερδύναμη
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Άλ. Μπουρλά (Pfizer): Η εμπειρία από την επένδυση στην Ελλάδα -
«Εντυπωσιάστηκα»

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα,  σύμφωνα με την μετάφραση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.
Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη
είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι
ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 
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Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 
Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας-
Γεωργιάδης-Τσάκος

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES
GROUP LTD - BAIN CAPITAL CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE
PLC - D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS - EY - GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK - HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL - HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM
- LIGHTSOURCE bp - MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP -
PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK-
TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

 

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας ΠειραιώςΠΕΙΡ -0,37%, τον κ.
Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Ο Μπουρλά κάλεσε τους Αμερικανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν  ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά στην ομιλία του, είπε τα εξής:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.
Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.
Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
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ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι
αποτελούν μέρος αυτού του πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη,
στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. Θα λειτουργούμε λοιπόν
σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο στην άλλη, ναι,
μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.
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Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες», κατέληξε ο παγκοσμίου φήμης επικεφαλής της Pfizer.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Γεωργιάδης: Σε ποιους τομείς θέλουν να επενδύσουν αμερικανικά funds
Για επενδύσεις, το συνέδριο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη και το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα για την
ακρίβεια μιλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Open.

Για το Capital Link Forum
«Το Capital Link Forum, στο οποίο συμμετείχαμε με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Παπαθανάση και τον
κύριο Τσακλόγλου, είχε πάρα πολύ κόσμο και απέπνεε από όλους τους επενδυτές μία πρωτόγνωρη
εμπιστοσύνη για την Ελλάδα. Άκουγα συνεχώς από ξένους επενδυτές, “εύγε για την πρόοδο της χώρας”
αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια».

«O κύριος Albert Bourla της Pfizer έκανε μία συγκλονιστική ομιλία και ως προς τον Covid, το εμβόλιο και
όλα όσα προηγήθηκαν, αλλά και ως προς την εμπειρία της Pfizer για το πως πήγε η επένδυσή της στη
Θεσσαλονίκη και ποια είναι η εμπειρία μιας πολυεθνικής εταιρείας που αποφασίζει να επενδύσει στην
Ελλάδα.

»Στο κλείσιμο της ομιλίας του, αφού είπε πόσο καλά έχει πάει η επένδυση και πόσο υψηλής ποιότητας
εργατικό δυναμικό βρήκε η Pfizer στη χώρα μας, κατέληξε λέγοντας: “όποιος ξένος επενδυτής σκέφτεται
να πάει στην Ελλάδα και διστάζει, να έρθει σε εμένα εδώ στη Pfizer να του δείξω τι πετύχαμε σε δύο
χρόνια στην Ελλάδα και να πάει όσο πιο γρήγορα μπορεί”. Ήταν μία καταπληκτική διαφήμιση για την
Ελλάδα και τις δυνατότητές μας».

Για το αν υπήρξαν συμφωνίες στη Νέα Υόρκη
«Οι συμφωνίες δεν ανακοινώνονται στην τηλεόραση, αλλά όταν πέσουν οι υπογραφές. Η αλήθεια όμως
είναι ότι ναι, πάρα πολλά Αμερικάνικα funds και άλλα, θέλουν να επενδύσουν – με πάρα πολλά χρήματα-
κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στον τουρισμό και το Real Estate. Τους
περιμένουμε. Και όταν λέμε τους περιμένουμε, εννοούμε τις επόμενες μέρες, όχι τους περιμένουμε
γενικά».

Για την επένδυση της Microsoft
«Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για να εγκρίνουμε και
την επένδυση της Microsoft, η οποία αγόρασε τη γη και ξεκινάει να χτίζει τα data centers».

Για το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα για την ακρίβεια
«Συνεχώς εξετάζονται μέτρα και η Κυβέρνηση κοιτάει να δει πως θα βοηθήσει τον κόσμο, ο οποίος
περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κι επειδή ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα είναι καθήκον μας να βρούμε
και το τελευταίο ευρώ και την τελευταία λύση για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Όμως, τα μέτρα θα
ανακοινώνονται κατά κύματα, όχι κάθε μέρα και ένα καινούριο μέτρο. Έχουμε βάλει μέτρα, θα τα
ψηφίσουμε, θα εφαρμοστούν και μετά θα δούμε τα επόμενα».

Για την αντίδραση της Ευρώπης στη λήψη νέων μέτρων
«Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο; Εάν η Ευρώπη δε δώσει χρήματα, όπως
εμείς διεκδικούμε, θα δώσουμε χρήματα από τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να
αφήσουμε τον ελληνικό λαό μόνο του και αβοήθητο σε αυτή τη θύελλα που έχει έρθει για την οποία ο
ελληνικός λαός δεν φταίει, η Ελλάδα δεν φταίει, αλλά πρέπει να βρούμε λύσεις για να βοηθήσουμε τον
κόσμο και αυτό θα κάνουμε».

https://fimotro.gr/georgiadis-se-poious-tomeis-theloun-na-ependysoun-amerikanika-funds/


http://www.epixeiro.gr/

 Publication date: 13/04/2022 11:58

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.epixeiro.gr/article/342026

Γεωργιάδης: Ενδιαφέρον από funds για επενδύσεις σε ΑΠΕ, τουρισμό και Real
Estate

«Οι συμφωνίες δεν ανακοινώνονται στην τηλεόραση, αλλά όταν πέσουν οι υπογραφές. Η αλήθεια όμως
είναι ότι ναι, πάρα πολλά αμερικάνικα funds και άλλα, θέλουν να επενδύσουν - με πάρα πολλά χρήματα-
κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στον τουρισμό και το Real Estate. Τους
περιμένουμε. Και όταν λέμε τους περιμένουμε, εννοούμε τις επόμενες μέρες, όχι τους περιμένουμε
γενικά».

Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο OPEN TV σε ερώτηση αν
υπήρξαν συμφωνίες στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για το «23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum».

«Το Capital Link Forum, στο οποίο συμμετείχαμε με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Παπαθανάση και τον
κύριο Τσακλόγλου, είχε πάρα πολύ κόσμο και απέπνεε από όλους τους επενδυτές μία πρωτόγνωρη
εμπιστοσύνη για την Ελλάδα. Άκουγα συνεχώς από ξένους επενδυτές, “εύγε για την πρόοδο της χώρας”
αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια», είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«O κύριος Albert Bourla της Pfizer έκανε μία συγκλονιστική ομιλία και ως προς τον Covid, το εμβόλιο και
όλα όσα προηγήθηκαν, αλλά και ως προς την εμπειρία της Pfizer για το πως πήγε η επένδυσή της στη
Θεσσαλονίκη και ποια είναι η εμπειρία μιας πολυεθνικής εταιρείας που αποφασίζει να επενδύσει στην
Ελλάδα. Στο κλείσιμο της ομιλίας του, αφού είπε πόσο καλά έχει πάει η επένδυση και πόσο υψηλής
ποιότητας εργατικό δυναμικό βρήκε η Pfizer στη χώρα μας, κατέληξε λέγοντας: “όποιος ξένος επενδυτής
σκέφτεται να πάει στην Ελλάδα και διστάζει, να έρθει σε εμένα εδώ στη Pfizer να του δείξω τι πετύχαμε
σε δύο χρόνια στην Ελλάδα και να πάει όσο πιο γρήγορα μπορεί”. Ήταν μία καταπληκτική διαφήμιση για
την Ελλάδα και τις δυνατότητές μας».

Σε ερώτηση για την επένδυση της Microsoft είπε: «Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για να εγκρίνουμε και την επένδυση της Microsoft, η οποία αγόρασε
τη γη και ξεκινάει να χτίζει τα data centers».

Για το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα για την ακρίβεια σημείωσε ότι: «Συνεχώς εξετάζονται μέτρα και
η Κυβέρνηση κοιτάει να δει πως θα βοηθήσει τον κόσμο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κι επειδή ο
κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα είναι καθήκον μας να βρούμε και το τελευταίο ευρώ και την
τελευταία λύση για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Όμως, τα μέτρα θα ανακοινώνονται κατά κύματα,
όχι κάθε μέρα και ένα καινούριο μέτρο. Έχουμε βάλει μέτρα, θα τα ψηφίσουμε, θα εφαρμοστούν και μετά
θα δούμε τα επόμενα».

Τέλος, Για την αντίδραση της Ευρώπης στη λήψη νέων μέτρων είπε: «Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει
το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο; Εάν η Ευρώπη δε δώσει χρήματα, όπως εμείς διεκδικούμε, θα δώσουμε
χρήματα από τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον ελληνικό λαό
μόνο του και αβοήθητο σε αυτή τη θύελλα που έχει έρθει για την οποία ο ελληνικός λαός δεν φταίει, η
Ελλάδα δεν φταίει, αλλά πρέπει να βρούμε λύσεις για να βοηθήσουμε τον κόσμο και αυτό θα κάνουμε».
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Γεωργιάδης: Σε ποιους τομείς θέλουν να επενδύσουν αμερικανικά funds
Για επενδύσεις, το συνέδριο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη και το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα για την
ακρίβεια μιλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Open.

Για το Capital Link Forum

«Το Capital Link Forum, στο οποίο συμμετείχαμε με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Παπαθανάση και τον
κύριο Τσακλόγλου, είχε πάρα πολύ κόσμο και απέπνεε από όλους τους επενδυτές μία πρωτόγνωρη
εμπιστοσύνη για την Ελλάδα. Άκουγα συνεχώς από ξένους επενδυτές, “εύγε για την πρόοδο της χώρας”
αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια».

«O κύριος Albert Bourla της Pfizer έκανε μία συγκλονιστική ομιλία και ως προς τον Covid, το εμβόλιο και
όλα όσα προηγήθηκαν, αλλά και ως προς την εμπειρία της Pfizer για το πως πήγε η επένδυσή της στη
Θεσσαλονίκη και ποια είναι η εμπειρία μιας πολυεθνικής εταιρείας που αποφασίζει να επενδύσει στην
Ελλάδα.

»Στο κλείσιμο της ομιλίας του, αφού είπε πόσο καλά έχει πάει η επένδυση και πόσο υψηλής ποιότητας
εργατικό δυναμικό βρήκε η Pfizer στη χώρα μας, κατέληξε λέγοντας: “όποιος ξένος επενδυτής σκέφτεται
να πάει στην Ελλάδα και διστάζει, να έρθει σε εμένα εδώ στη Pfizer να του δείξω τι πετύχαμε σε δύο
χρόνια στην Ελλάδα και να πάει όσο πιο γρήγορα μπορεί”. Ήταν μία καταπληκτική διαφήμιση για την
Ελλάδα και τις δυνατότητές μας».

Για το αν υπήρξαν συμφωνίες στη Νέα Υόρκη

«Οι συμφωνίες δεν ανακοινώνονται στην τηλεόραση, αλλά όταν πέσουν οι υπογραφές. Η αλήθεια όμως
είναι ότι ναι, πάρα πολλά Αμερικάνικα funds και άλλα, θέλουν να επενδύσουν – με πάρα πολλά χρήματα-
κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στον τουρισμό και το Real Estate. Τους
περιμένουμε. Και όταν λέμε τους περιμένουμε, εννοούμε τις επόμενες μέρες, όχι τους περιμένουμε
γενικά».

Για την επένδυση της Microsoft

«Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για να εγκρίνουμε και
την επένδυση της Microsoft, η οποία αγόρασε τη γη και ξεκινάει να χτίζει τα data centers».
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Για το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα για την ακρίβεια

«Συνεχώς εξετάζονται μέτρα και η Κυβέρνηση κοιτάει να δει πως θα βοηθήσει τον κόσμο, ο οποίος
περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κι επειδή ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα είναι καθήκον μας να βρούμε
και το τελευταίο ευρώ και την τελευταία λύση για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Όμως, τα μέτρα θα
ανακοινώνονται κατά κύματα, όχι κάθε μέρα και ένα καινούριο μέτρο. Έχουμε βάλει μέτρα, θα τα
ψηφίσουμε, θα εφαρμοστούν και μετά θα δούμε τα επόμενα».

Για την αντίδραση της Ευρώπης στη λήψη νέων μέτρων

«Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο; Εάν η Ευρώπη δε δώσει χρήματα, όπως
εμείς διεκδικούμε, θα δώσουμε χρήματα από τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να
αφήσουμε τον ελληνικό λαό μόνο του και αβοήθητο σε αυτή τη θύελλα που έχει έρθει για την οποία ο
ελληνικός λαός δεν φταίει, η Ελλάδα δεν φταίει, αλλά πρέπει να βρούμε λύσεις για να βοηθήσουμε τον
κόσμο και αυτό θα κάνουμε».

 

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου τέλος. Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου και
ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται ,ατμός καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

 Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

 Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.

https://typoskritis.gr/index.aspx?aid=213392


https://typoskritis.gr/

 Publication date: 13/04/2022 11:50

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://typoskritis.gr/index.aspx?aid=213392

ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

 

enikonomia
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Αναστασάτος (Eurobank): Δεν θα ανατραπεί η δυναμική της οικονομίας
Την εκτίμηση ότι η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος.

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum , υπογράμμισε
ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως
η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής.

«Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα» ανέφερε ο
επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank.

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, «οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς
κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την
εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία».

Επιπλέον, υποστήριξε πως «η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια
της ΕΤΕπ».

Κατά τον κ. Αναστασάτο, αυτοί οι πόροι μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι
μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού
μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

«Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων» εξήγησε σχετικά.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική
-ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο
του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των 31 δισ.
ευρώ και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών
τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια)».

Πηγή: ot.gr
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Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου για την Alpha Bank
Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank
αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής του ομίλου, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου.

Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής – chief
financial officer του ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
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κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες,
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου, προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 – η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική, με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:
«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους» είπε. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν, αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Όπως δε συμπλήρωσε, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα
και αρνητικός, και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων».
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
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Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται, όπως αναφέρει το enikos.gr.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.
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«Να επενδύσουν στην Ελλάδα» κάλεσε τους ξένους επενδυτές ο CEO της
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«I was given a very large speech to deliver and I was inspired by Minister Georgiadis, so I think I will try to
go off script. I want to speak a little bit about Greece and investments and what is our experience.

Pfizer decided to do a mid-size investment in the beginning in Greece and the truth is that I decided to do
it. I didn’t decide it only because I wanted to give something back to my country, yes, that was pleasing
me, that was fulfilling my heart, but I would go and do something in the Thessaloniki and then I could be
showing off to my friends. That is not what I did.

But the reality is that it is business, I realized that there is a tremendous opportunity over there to do
something. And I realized it because I knew how much we struggled in other parts of the world, starting
here in US, to be able to attract right talent when it was coming to several areas. We are highly specialized
company, so we are trying to find scientists, biologists, doctors, but also digital science, data science.

And I realized how valuable is your ability to get the best and to get them in numbers and together in cost
it is competitive. And it was the time that Greece was having this «brain drain», people were leaving the
country, and that in Greece there were in Aristotle University of Thessaloniki almost 100,000 people. It is
not a small number, it is a huge one. And I knew that we could find staff.

And I knew that they will be devoted, I knew that they are looking for an opportunity to prove not only who
they are, they are looking for an opportunity to prove to everybody what Greece can do.

They are, seriously speaking, they take their mission in life, not only to do their job in Pfizer, I am talking
about the specific people that are working for us in Greece and they were hired as part of that project,
they see it as an opportunity to prove to all that we were right to go there. And more and more will come.

I remember, when I first came to Minister Georgiadis, he had already worked out a lot of the details with a
team of people that he spoke about, that they came and visit Greece.

So, Greece was competing with several different countries. And this team came to see what they can get.
They were very much impressed with how welcomed they felt by the Greek government. It made a big
difference.

And of course, they discussed and then they saw what they need and what to take and to get licenses, and
you know everything can become complicated from having offices that will operate within 2 years, and
that would not be stopped by some regulations that you can sign here and you can’t use this building for
this because the original license was given to something else.

The problem is that everybody is facing it. It was very clear from the indication that we got with personal
involvement of Minister Georgiadis that: all of that consider it done. And he did what he promised.

So, with all of that we made the decision and we made the decision to start a digital centre of 200 people.
And we decided to operate it as a digital twin which means that within this 200 people, we replicate
functions that are happening abroad.

So, for people there is a similar thing that is happening so they are part of this thing somewhere in the
world, to be Europe, to be Asia, to be in the America.

So, that helped this hub becoming more like flexible, for example you can move people to different teams
because always something is happening in the world.

The first applications were in thousands for 200 positions. And we were able to select people but the
recruiters couldn’t believe, the recruiters from either UK, we were using at that time, or the US, the quality
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of the people that we got.

The Aristotle University opened their door for whatever was needed in terms of collaborations, a very
different environment than what people had experienced by investing in different countries.

And guess what, we are so happy that we decided to bring another centre there then, as we were
restructuring our work force globally, we thought that this is a place maybe we can put different
capabilities which was business services.

This is a hub that serves needs of a company in accounting, specialized accounting. So, they are closing
books for Europe, for Istanbul, specialized tax, understanding of global tax situations, centres for
supporting businesses in Asia.

The time zone is ideal because it is just between Asia and the US. It is virtually possible, for example, US
and Asia to work together, virtually possible, when your day starts the others are really …In Greece you
can, people will start the work and in Asia they will discuss with Greece and then Greece will pass it to the
US as a hub.

So it is almost around the clock, we are able to move …, we can do that.

Right now, we have 700 people among the two centres, and they are active participants in everything we
do. Last week I was there and I was wandering around to the hub talking to people. And I was asking the
same things to all: who are you, what are you doing. And then eventually: tell me a project, because
everybody is telling me, I mean “who are you? Quantum computing”.

I was impressed with what they are doing. I came today and said to others, we had the executive team of
Pfizer and I told them that I was in Greece and I saw what we did over there, and I told them it is amazing
how many projects that are under each ones’ organization in manufacturing, in research, in sales,
happening right now there.

So, all in all I wanted to do it, I would be very happy if I could have something in the city I grew up, I never
expected that it will become such a big success not only because the environment was very welcoming but
everybody was thirst to, everybody hungry for success, hungry to demonstrate that yes, we can use the
presence slogan of the past.

Yes, they want to demonstrate and I am very, very proud for that. I saw it and I got it right. But this is what
Greeks do».

(Ανεπίσημη μετάφραση)

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.
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Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
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γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Tο σχέδιο της ΑΑΔΕ για διασταυρώσεις 6
φορές τον χρόνο

Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι
που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από
αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα γίνονται «ατμός» καθώς θα
καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα ασφαλιστικά
Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6 φορές μέσα σε μία χρονιά όπως
αναφέρει το enikos,gr.

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

 

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».
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Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

 

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.
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Εντός του 2022 η πρώτη πράσινη έκδοση πράσινου ομολόγου – Θα
χρηματοδοτήσει “πράσινα” ενεργειακά έργα

Σε τροχιά είναι η έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου της χώρας ύψους περίπου 2-2,5 δισ. ευρώ, με
βάση όσα ανέφερε στην ομιλία του στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη o επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ
Δημήτρης Τσάκωνας.

“Εξετάζεται η πιθανότητα να εκδοθεί πράσινο ομόλογο με μια πρώτη έκδοση που θα μπορούσε να
ενσωματωθεί στη στρατηγική χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου το 2022” ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την έκδοση του πρώτου
«πράσινου» ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου το δεύτερο εξάμηνο του 2022, παρουσίασε ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη τοποθέτησή του στην κλειστή συνάντηση της Συμμαχίας
Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26, στη Γλασκώβη στις αρχές του Νοεμβρίου του
2021.

Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών στη Γλασκώβη ανέπτυξε τις δράσεις που προωθεί το Υπουργείο
Οικονομικών για τη διαμόρφωση μιας Στρατηγικής Βιώσιμης Οικονομίας και για την ενσωμάτωση της
κλιματικής διάστασης στη χάραξη δημοσιονομικής πολιτικής στη χώρα μας.

O ΥΠΟΙΚ

Στη συνάντηση, στην οποία μετείχαν περίπου 20 Υπουργοί Οικονομικών – μέλη της Συμμαχίας, και οι
επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας κ. David Malpass, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κα.
Kristalina Georgieva και του Δικτύου Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο
Χρηματοοικονομικό Σύστημα (NGFS) κ. Frank Elderson, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε:

Η COP26 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ανάληψη
δράσης για το κλίμα, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά, κυρίως, είναι το μέρος στο
οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε για αποφασιστικές δράσεις προς την κατεύθυνση της επίτευξης κρίσιμων
περιβαλλοντικών στόχων και της χρηματοδότησής τους” ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας τονίζοντας ότι:

“Η Ελλάδα, παρά το μικρό της αποτύπωμα άνθρακα, φιλοδοξεί να συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια
προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση, αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές, από το βήμα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για
την κλιματική αλλαγή”.

Η στρατηγική

Ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι, στο πλαίσιο της φιλόδοξης εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας για
το κλίμα, το Υπουργείο Οικονομικών:

Εξετάζει τη δυνατότητα έκδοσης «πράσινου» ομολόγου. Όπως ανέφερε, «πέρα από σχήματα που
χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σκοπεύουμε
να διαμορφώσουμε ένα συνεκτικό φάκελο επιλέξιμων έργων προς χρηματοδότηση μέσω “πράσινων”
ή βιώσιμων ομολόγων τα προσεχή χρόνια. Το επόμενο βήμα θα είναι να προετοιμάσουμε το σχετικό
πλαίσιο έκδοσης πριν από την πιθανή πρώτη έξοδο στις αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2022».

Επιταχύνει την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής,
κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης κλιματικών παραμέτρων στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων.

Προωθεί την Κλιματική Οικονομία, σχεδιάζοντας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια
συνεκτική Στρατηγική Βιώσιμης Οικονομίας, βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής
οικονομίας και της κεφαλαιαγοράς της.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την έκδοση κοινής δήλωσης των προέδρων της Συμμαχίας Υπουργών
Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις και του Δικτύου Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα
Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (NGFS), στην οποία αναδεικνύονται οι βασικοί τομείς στους οποίους
τα Υπουργεία Οικονομικών, οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού
συστήματος μπορούν να συμβάλουν, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια για μηδενικές εκπομπές ρύπων.
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Τέλος, οι Υπουργοί Οικονομικών που έλαβαν μέρος στη συνάντηση συμφώνησαν να εντείνουν τις δράσεις
τους, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι οικονομίες τους με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων
και να προωθηθεί η απολιγνιτοποίηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δίκαιη και ομαλή μετάβαση προς
όφελος της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Το πράσινο ομόλογο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση ενός πράσινου ομολόγου δεσμεύει τον εκδότη για την αξιοποίηση των
αντληθέντων πόρων από τις αγορές για “πράσινες” μόνο δράσεις εντός συγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων. Μάλιστα θα πρέπει ο εκδότης να αναλύσει, στους δυνάμει επενδυτές, το πρόγραμμα
επενδύσεων που θα υλοποιήσει αλλά και τα αντίστοιχα “παραδοτέα”.

Όπως είπε,δε, ο κ. Τσάκωνας, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να καταρτιστεί κατάλογος
«πράσινων έργων» «δεν απορρίπτεται η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της πράσινης
στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή
έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει».

Βέβαια τα εν λόγω ομόλογα θα λειτουργήσουν παραπληρωματικά με το συνολικό πρόγραμμα δανεισμού
της χώρας. Ανοίγουν, βέβαια, την “βεντάλια” των επενδυτών στους οποίους αναφέρεται η χώρα και
βέβαια καθώς η ποιότητά τους είναι υψηλή βελτιώνουν τη διεθνή  εικόνα του Ελληνικού Δημοσίου σε μια
περίοδο όπου η επιστροφή στις αγορές με ανταγωνιστικούς όρους είναι το μεγάλο ζητούμενο.
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου τέλος. Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται
πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου και ελάχιστοι θα είναι
εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες
διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα γίνονται
,ατμός καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς
την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η
διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα
εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχει κάθε
φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον
δικαιούται επιστροφής το ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να
εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

 Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

 Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
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συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

 

enikonomia
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

από Γεώργιος Παλαπουγιούκ

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών
φόρου και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά
των επιστροφών θα γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές
προς την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των
συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6 φορές μέσα σε μία χρονιά!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
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συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.
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Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.
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Ειδική τιμητική εκδήλωση για την Ελλάδα από το Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης

Ειδική τιμητική εκδήλωση για την Ελλάδα  «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης» διοργάνωσε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, την Τρίτη 12
Απριλίου 2022, στο πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest Greece Forum "A New Era - A New
Direction for Greece".
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την ελληνική σημαία στη Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο φόρουμ. ΑΠΕ ΜΠΕ/ Γραφείο Τύπου Capital Link Forum 

 

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Capital Link Invest in Greece Forum: Σταϊκούρας – Γεωργιάδης χτύπησαν το
καμπανάκι του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης

Εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY»
Ειδική εκδήλωση για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στο πλαίσιο
του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία
με την Capital Link διοργάνωσαν την εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» κατά τη
διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Opening Bell – καμπανάκι της
έναρξης των εργασιών” της Τρίτης 12 Απριλίου 2022 του.

O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον Παναγιώτη Τσακλόγλου, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, τον Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director – Capital Link και τον Νικόλαο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link και τους
εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed Petrone, Vice Chairman, NAVIOS GROUP –
Michael Bakas, Executive V.P, Ameresco – Χρήστο Μεγάλου, Member of the Board, SAFE BULKERS Inc. &
Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager
– Greece, Eldorado Gold Corporation.
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!
Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.
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Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
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υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.
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Το μεγάλο μυστικό της ελληνικής οικονομίας και η ουκρανική κρίση
Τάσος Αναστασάτος

13 Απριλίου 2022 08:46 Τελευταία ενημέρωση:8:47 πμ

Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank και Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η ελληνική οικονομία, έπειτα από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να
επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).

*Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum.

Διαβάστε επίσης:

Ένας αναίμακτος τρόπος κερδοφορίας
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Ο Άλμπερτ Μπουρλά κάλεσε τους Αμερικανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα
Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν  ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά στην ομιλία του, είπε τα εξής:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.
Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.
Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι
αποτελούν μέρος αυτού του πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη,
στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.
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Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. Θα λειτουργούμε λοιπόν
σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο στην άλλη, ναι,
μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.
Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες», κατέληξε ο παγκοσμίου φήμης επικεφαλής της Pfizer.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των
επιστροφών φόρου
Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

ι

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

 

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
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δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr
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Άνοιξε την Wall Street ο Χρήστος Σταϊκούρας
Το κουδούνι της έναρξης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης χτύπησε χθες, 12 Απριλίου, ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μαζί του βρίσκονταν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Το κουδούνι της έναρξης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης χτύπησε χθες, 12 Απριλίου, ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μαζί του βρίσκονταν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Το οικονομικό επιτελείο επισκέφτηκε τη Νέα Υόρκη πριν λίγες ημέρες προκειμένου να συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
@npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022
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Άδωνις Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε»
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Άδωνις Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε»

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή
αναφέροντας ότι ο επενδυτής θα έρθει να επενδύσει, μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του και τονίζοντας πως είναι η σωστή στιγμή για τους Έλληνες του εξωτερικού να «έρθουν»
στην Ελλάδα.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ελκυστικός προορισμός επενδύσεων

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις δήλωσε σχετικά ο Άδωνις Γεργιάδης και πρόσθεσε πως «αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα,
από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια, ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το
συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό
και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα
φτιαχτούν εκεί».
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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις εταιρειών διεθνούς εμβέλειας, όπως η Pfizer και η Amazon.
«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ενώ υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Σταθερότητα Κυβέρνησης, χώρας και δημοσιονομικών

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχία της χώρας να αποπληρώσει πρόωρα το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, «κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας» όπως δήλωσε.

Ενώ χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία την ανακοίνωση του κ. Ντομπρόφσκι «ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα
θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση».

«Άλλο ένα βήμα μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν
όλη αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον». σχολίασε
χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Σας ευχαριστώ πολύ».
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Capital Link Invest in Greece Forum: Σταϊκούρας - Γεωργιάδης χτύπησαν το
καμπανάκι του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης

Parapolitika Newsroom

Εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY»

Ειδική εκδήλωση για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης  . Στο
πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν την εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY»
κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Opening Bell - καμπανάκι
της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης 12 Απριλίου 2022 του . 

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
@npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
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O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας , χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον Άδωνι Γεωργιάδη , υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
τον Νίκο Παπαθανάση , αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ,
τον Παναγιώτη Τσακλόγλου , υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Κωνσταντίνο
Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και
τον Νικόλαο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο
NYSE κ. Τed Petrone, Vice Chairman, NAVIOS GROUP – Michael Bakas, Executive V.P, Ameresco – Χρήστο
Μεγάλου, Member of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον
Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation. 

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα ήταν η ημέρα της Ελλάδος. Με τον @cstaikouras
κάναμε την έναρξη και με τους @npapathanasis @tsakloglou. Η εικόνα της Ελλάδος πλέον
στην επιχειρηματική Κοινότητα στις ΗΠΑ είναι πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές
του Capital Link Forum pic.twitter.com/fKwIsI3o9E

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 12, 2022

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα ήταν η ημέρα της Ελλάδος. Με τον @cstaikouras κάναμε την
έναρξη και με τους @npapathanasis @tsakloglou. Η εικόνα της Ελλάδος πλέον στην επιχειρηματική
Κοινότητα στις ΗΠΑ είναι πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Capital Link Forum
pic.twitter.com/fKwIsI3o9E
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Νέα Υόρκη: Σταϊκούρας - Γεωργιάδης χτύπησαν το «καμπανάκι» του
Χρηματιστηρίου (Video&Photos)

Eιδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY»  διοργάνωσαν στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum,
το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το «Opening Bell - καμπανάκι της
έναρξης των εργασιών»της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange.

O Δρ. Νίκος Τσάκος,  Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις και ΣΔΙΤ, τον Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την Όλγα
Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και
τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS GROUP
– Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – Χρήστο Μεγάλου, Member of the Board, SAFE BULKERS
Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον Χρήστο Μπαλάσκα , Vice President & General
Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.
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Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα ήταν η ημέρα της Ελλάδος. Με τον @cstaikouras κάναμε την
έναρξη και με τους @npapathanasis @tsakloglou. Η εικόνα της Ελλάδος πλέον στην επιχειρηματική
Κοινότητα στις ΗΠΑ είναι πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Capital Link Forum
pic.twitter.com/fKwIsI3o9E
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ΑΑΔΕ: Παρελθόν οι επιστροφές φόρου – Αυτόματος συμψηφισμός με οφειλές
σε Εφορία και Ταμεία

Στα σκαριά είναι πλέον από την ΑΑΔΕ η ενεργοποίηση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος
αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία.

Με τον τρόπο αυτό, θα επιχειρηθεί να μπει τέλος στις χειρόγραφες διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα
οι ΔΟΥ και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που
δικαιούνται οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με
οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο
εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  

«Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη
Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται
χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως
αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1)  με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα,
καθώς κάθε σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων φετινών δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν, όπως αναφέρει το ot.gr, δείχνει ότι έξι στους
δέκα φορολογούμενους δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου
και ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα
του 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703 εκκαθαριστικά
σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.
Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.
Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις
28 Φεβρουαρίου 2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος
έως τις 29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Διαβάστε επίσης:

Wall Street: Πτώση για Nasdaq και S&P 500

Μύκονος: Σούπερ deal για το ξενοδοχείο «Kensho Psarou» – Ποιοι και με πόσα χρήματα το
εξαγόρασαν

Ευρωβαρόμετρο: Απόγνωση για τα ελληνικά νοικοκυριά – 3 στα 4 δηλώνουν αδυναμία
πληρωμής λογαριασμών

https://www.topontiki.gr/2022/04/13/aade-parelthon-i-epistrofes-forou-aftomatos-simpsifismos-me-ofiles-se-eforia-ke-tamia/


https://www.cretapost.gr/

 Publication date: 13/04/2022 09:48

 Alexa ranking (Greece): 1062

 https://www.cretapost.gr/692967/nea-yorki-imera-ellados-amerikis-sto-chrimatistirio/

Νέα Υόρκη: Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο
Στo πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση.

O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κος.
Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης,
12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κυρία
Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link
και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS
GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE
BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President
& General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.

Ο κ. John Tuttle, Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE – The New
York Stock Exchange, τόνισε ότι αυτή η ειδική εκδήλωση πραγματοποιείται παραδοσιακά σε συνδυασμό με
το ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum και καλωσόρισε τις εισηγμένες εταιρείες που τον
συνόδευσαν στην τελετή “opening bell”.
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Μαξιμιλιανός: Πρόσκληση Μπουρλά για επενδύσεις, ενδιαφέρον Πάϊατ για
Βόρεια Ελλάδα και το ΚΙΝΑΛ για ενέργεια

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για το ενδιαφέρον του Τζέφρι Πάιατ για τη Βόρεια Ελλάδα, την καρδιά της
ελληνικής οικονομίας που χτυπάει στη Νέα Υόρκη αλλά και την εκδήλωση του ΚΙΝΑΛ για τα ενεργειακά
στην Κοζάνη

Κάθε χρόνο η καρδιά της ελληνικής οικονομίας χτυπάει στη Νέα Υόρκη και στο ετήσιο συνέδριο που
διοργανώνει η εταιρεία Capital Link. Ως είθισται, το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του
μεγαλύτερο χρηματιστηρίου στον κόσμο χτυπάει ο Έλληνας υπουργός οικονομικών - όπως έκανε και χθες
ο Χρήστος Σταϊκούρας. Πλέον η Ελλάδα δεν αποτελεί το μαύρο πρόβατο των αγορών  - στην
αντίστοιχη εκδήλωση πριν 10 χρόνια οι υπουργοί οικονομικών προσπαθούσαν να πείσουν τους επενδυτές
πως η Ελλάδα δεν θα εκδιωχθεί από το ευρώ.

Πλέον υπάρχουν success stories αντίστοιχα αυτού της Pfizer  που έχει δημιουργήσει ένα κέντρο
καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαφημίζει όπου βρεθεί ο ιθύνων νους του, Άλμπερτ Μπουρλά. Ο
κ. Μπουρλά μάλιστα απηύθυνε μήνυμα σε ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν,
παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα που συνάντησε στη χώρα μας στην επένδυση της εταιρείας. Το
συμπέρασμα είναι πως εξάγουμε και θετικές ειδήσεις, μετά από μια δεκαετία μιζέριας και εσωστρέφειας.

Το ενδιαφέρον Πάιατ για τη Β. Ελλάδα
Χθες, ο απερχόμενος Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, συνομίλησε με τους
φορείς της πόλης και τον υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη και δεξιώθηκε φίλους και
γνωστούς στην τελευταία του επίσκεψη στην πόλη με την ιδιότητα του Αμερικανού Πρέσβη. Ο κ. Πάϊατ
μαθαίνω πως ενδιαφέρθηκε αρκετά για την τύχη συγκεκριμένων διαγωνιστικών διαδικασιών στην πόλη
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αμερικανικές εταιρείες, ενώ για ακόμη μια φορά επεσήμανε στους
συνομιλητές του το πόσο έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά και οικονομικά η Αλεξανδρούπολη .

Εκδήλωση του ΚΙΝΑΛ για τα ενεργειακά στην Κοζάνη
Στο ΚΙΝΑΛ πάλι ετοιμάζονται για ακόμη μια θεματική εκδήλωση αντίστοιχη με αυτή της Θεσσαλονίκης
για την υγεία. Θέμα θα έχει την αγορά ενέργειας και βέβαια την ενεργειακή μετάβαση, σε μια περιοχή που
έχει τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων από την ηλεκτρική
παραγωγή της χώρας στο τέλος της δεκαετίας. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και το ράλι ανατιμήσεων
που ψαλιδίζει το εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην
ανάδειξη της κοινωνικής ατζέντας. Μαθαίνω πως πλην του Νίκου Ανδρουλάκη θα μιλήσει και ο
Αρθούρος Ζερβός που διετέλεσε Πρόεδρος της ΔΕΗ προ δεκαετίας επί κυβερνήσεως Γιώργου
Παπανδρέου αλλά και ο βουλευτής Γιώργος Αρβανιτίδης.
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Capital Link Forum: Σταϊκούρας – Γεωργιάδης χτύπησαν το «καμπανάκι» του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (video)

Στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY»
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών
συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Opening
Bell – καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock
Exchange.

O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ,
τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο
Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital
Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών
εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P,
AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold
Corporation.
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Γεωργιάδης: Πρόσκληση σε ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες των ΗΠΑ
να επενδύσουν στην Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Τώρα είναι η σωστή στιγμή»
«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Η Microsoft

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ot.gr
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Το μεγάλο μυστικό της ελληνικής οικονομίας και η ουκρανική κρίση
Τάσος Αναστασάτος

13 Απριλίου 2022 08:46 Τελευταία ενημέρωση:8:47 πμ

Η ελληνική οικονομία, έπειτα από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να
επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).

*Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum.

Διαβάστε επίσης:

Ένας αναίμακτος τρόπος κερδοφορίας
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου τέλος. Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου και
ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται ,ατμός καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

 Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.
 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
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προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

 Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.
Αναρτήθηκε στις Τετάρτη, Απριλίου 13, 2022

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest

Επιστροφές φόρου τέλος. Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου και
ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται ,ατμός καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!
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Χρ. Μεγάλου – Τρ. Πειραιώς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν εκτροχιάζει τη
δυναμική της ελληνικής οικονομίας Εγγραφή Χρήστη

Απόσπασμα ομιλίας στο 23o Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε
στη Νέα Υόρκη

H κερδοφορία θα τεθεί από φέτος και για τα επόμενα χρόνια στο επίκεντρο του
τραπεζικού ενδιαφέροντος καθώς οι ελληνικές τράπεζες έχουν διανύσει μια
θεαματική πορεία προόδου και μπορούν να αξιοποιήσουν πλέον το θετικό
μακροοικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου από το βήμα του Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο κος Μεγάλου σημείωσε ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ενισχύει τις
πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς όμως να εκτροχιάζει την πορεία ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας για την οποία αναμένεται φέτος ρυθμός της τάξης του 3-4%,
υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου και επίσης θετικός μεσοπρόθεσμα. Εκτίμησε
δε, ότι το 2023 θα είναι έτος επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα της χώρας και των
τραπεζών της.
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες
πραγματοποίησαν μετασχηματισμό μεγάλης έκτασης με αποτελέσματα που
εκπλήσσουν: τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από το ανώτερο σημείο το 2016 στα
110 δισ. ευρώ, υποχώρησαν στα 15 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 για τις συστημικές
τράπεζες, με δείκτη NPE στο 10% και μονοψήφιο για όλες εντός του 2022.
Η Τράπεζα Πειραιώς από το 45% ένα έτος πριν, είχε στο τέλος του 2021 δείκτη NPE
στο 12,5% και έχει ως στόχο το 9% στο τέλος του 2022, το 5% στο τέλος του 2023
και το 3% στο τέλος του 2024.
Η αποκλιμάκωση των NPEs των τραπεζών αναγνωρίζεται από την αγορά, είπε ο κος
Μεγάλου ενώ αναφέρθηκε στην πολύ ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει ο κλάδος,
καθώς και σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων – μόνο το 2021 έγιναν δύο αυξήσεις
κεφαλαίου συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ ενώ έγιναν ομολογιακές εκδόσεις ύψους 3,5
δισ. ευρώ για την κάλυψη των απαιτήσεων της MREL.
Ήδη, η οργανική κερδοφορία του κλάδου ανακάμπτει, καθώς καταγράφεται αυξημένη
οικονομική δραστηριότητα, ενίσχυση της ζήτησης για δάνεια και επαναφορά των
προτεραιοτήτων στις βασικές τραπεζικές εργασίες, με τις επιδόσεις του 2021 να
είναι σημαντικές τόσο σε επίπεδο εργασιών, όπως η χορήγηση δανείων και η
δημιουργία εσόδων από προμήθειες, όσο και σε επίπεδο ολοκλήρωσης σχεδίων
μετασχηματισμού, όπως αυτό που υλοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς και περιλάμβανε,
μεταξύ άλλων, συναλλαγές σε NPEs και συνθετικές τιτλοποιήσεις.
Η έμφαση θα δοθεί εφεξής στην κερδοφορία και σε καινοτόμες κινήσεις, τόνισε ο κος
Μεγάλου, αναφερόμενος στο asset management, το εξειδικευμένο real estate, το
digital banking. H Tράπεζα Πειραιώς θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των
πρωτοβουλιών, με στρατηγική που θα έχει ως στόχο την επέκταση και διαφοροποίηση
των πηγών εσόδων της, υπογράμμισε.
Στο Capital Link Forum συμμετείχε επίσης ο Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας
Πειραιώς, ο οποίος επισήμανε ότι σήμερα η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει
μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών τραπεζών, μαζί με την
οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης.
Η βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών
κατά τη διάρκεια του 2021 ήταν πολύ σημαντική ενώ οι τάσεις ήταν εξαιρετικά
θετικές και στην οργανική κίνηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η κίνηση αυτή
επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω Covid, ειδικά κατά το
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πρώτο μισό του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν,
είπε ο κος Γναρδέλλης.
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Capital Link Forum: Σταϊκούρας - Γεωργιάδης χτύπησαν το «καμπανάκι» του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης

Ειδική εκδήλωση για την Ελλάδα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum , το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN
ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές
και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν
το “Opening Bell - καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New
York Stock Exchange.

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
@npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022

O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών του NYSE-
New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές
Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και τους
εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS GROUP – κ.
Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE BULKERS
Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General
Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα ήταν η ημέρα της Ελλάδος. Με τον @cstaikouras
κάναμε την έναρξη και με τους @npapathanasis @tsakloglou. Η εικόνα της Ελλάδος πλέον
στην επιχειρηματική Κοινότητα στις ΗΠΑ είναι πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές
του Capital Link Forum pic.twitter.com/fKwIsI3o9E

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 12, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Στους 22 βαθμούς θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος - Η πρόγνωση μέχρι τη Μεγάλη
Εβδομάδα

Έναν 62χρονο άνδρα αναζητάει η αστυνομία για τους πυροβολισμούς στο μετρό του
Μπρούκλιν

Η άσεμνη φράση του Σοϊλέδη στο Survivor που εξόργισε την Ασημίνα
Κλείσιμο
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Capital Link Forum: Σταϊκούρας – Γεωργιάδης χτύπησαν το «καμπανάκι» του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το “Opening Bell – καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του
NYSE-New York Stock Exchange.

O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κος.
Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης,
12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κυρία
Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link
και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS
GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE
BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President
& General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Ειδήσεις σήμερα:Καιρός: Στους 22 βαθμούς θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος – Η πρόγνωση
μέχρι τη Μεγάλη ΕβδομάδαΈναν 62χρονο άνδρα αναζητάει η αστυνομία για τους
πυροβολισμούς στο μετρό του ΜπρούκλινΗ άσεμνη φράση του Σοϊλέδη στο Survivor που
εξόργισε την Ασημίνα
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των
επιστροφών φόρου και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα
χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες
διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε
είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία!
Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6 φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.
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Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
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«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου τέλος. Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου και
ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται ,ατμός καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

 Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

 Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
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ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.
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Τέλος στις επιστροφές φόρου με νέο καθεστώς - Τι προβλέπει το σχέδιο της
ΑΑΔΕ για διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου... τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα
καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών
φόρου και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν
την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από
αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά
των επιστροφών θα γίνονται «ατμός» καθώς θα
καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς
την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα
ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των
συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία
και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια
εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη
Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
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τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των... πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

#ΦΟΡΟΙ #ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ #ΑΑΔΕ #ΕΦΟΡΙΑ #ΟΦΕΙΛΕΣ
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Νέα Υόρκη: Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
13/04/2022  08:34
    

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο New York Stock Exchange προς τιμήν της Ελλάδος.

Στo πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση.

O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κος.
Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης,
12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κυρία
Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link
και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS
GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE
BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President
& General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Ο κ. John Tuttle, Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE - The New
York Stock Exchange, τόνισε ότι αυτή η ειδική εκδήλωση πραγματοποιείται παραδοσιακά σε συνδυασμό με
το ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum και καλωσόρισε τις εισηγμένες εταιρείες που τον
συνόδευσαν στην τελετή “opening bell”.
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου τέλος. Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου και
ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται ,ατμός καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

 Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

 Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
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ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.
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Παρελθόν οι επιστροφές φόρου – Το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα
νέο σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη
σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το ποσό αυτό θα
«πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια
Ταμεία.

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές.
Πρακτικά, συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι
χρονοβόρα και χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί
κανείς ότι επτά στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές
φόρου αναμένεται να περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες»
οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό
χρέος περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων
είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον
Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

https://www.libre.gr/parelthon-oi-epistrofes-foroy-to-neo-sy/


https://www.libre.gr/

 Publication date: 13/04/2022 08:36

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.libre.gr/parelthon-oi-epistrofes-foroy-to-neo-sy/

Πηγή: enikonomia.gr

https://www.libre.gr/parelthon-oi-epistrofes-foroy-to-neo-sy/


https://tharos.gr/

 Publication date: 13/04/2022 08:32

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://tharos.gr/expres-sympsifismoi-ofeilon-se-eforia-kai-asfalistika-tameia/

Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία  ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.
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Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν Σταϊκούρας-Γεωργιάδης-
Τσάκος

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange – «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :
ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON – AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO – AXIA VENTURES
GROUP LTD – BAIN CAPITAL CREDIT – CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS – CITIBANK EUROPE
PLC – D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS – ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS – EY – GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK – HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL – HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE – INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM – LIGHTSOURCE bp – MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA – OLIVER WYMAN – PARTNERS
GROUP – PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS – PPC RENEWABLES – PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για
διασταυρώσεις 6 φορές τον χρόνο

Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών
φόρου και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά
των επιστροφών θα γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές
προς την ίδια την Εφορία έως και χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των
συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6 φορές μέσα σε μία χρονιά!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
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χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί
Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.
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Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

Πηγή: enikonomia.gr
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Με «ελληνικό αέρα» η Wall Street
Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακόμα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. 
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανάρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.
O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα
Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.
Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς , τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.
Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Ο Άλμπερτ Μπουρλά κάλεσε τους Αμερικανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά στην ομιλία του, είπε τα εξής:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.
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Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες», κατέληξε ο παγκοσμίου φήμης επικεφαλής της Pfizer.
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The right time to invest in Greece
Newsroom

“Now is the right time to come and invest in Greece,” Development and Investment Minister Adonis
Georgiadis said in his message to the 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum held in New York on
Monday.

Addressing entrepreneurs of Greek descent, he underlined that investors will only come to invest in
Greece if they believe that they will profit from their investment.

“But now that you see others, who are not Greeks, investing in Greece, it is certainly the right time for you
to come – not because you are Greeks, but because you will find opportunities in Greece and people that
will help you to resolve any problems that may arise,” Georgiadis said.
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Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν οι Τσάκος, Σταϊκούρας,
Γεωργιάδης (vid)

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανήρτησε την ελληνική σημαία στη Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια, προκειμένου να τιμήσει τη συγκεκριμένη μέρα

Ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδας διοργάνωσε για ακόμα μία χρονιά το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum «A New Era – A New Direction for Greece».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της «Greek American Issuer Day at the New York
Stock Exchange / Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», αναρτήθηκε
η  ελληνική σημαία στη Wall Street, ενώ το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έδωσε ειδικά αναμνηστικά
μετάλλια προκειμένου να τιμήσει τη μέρα αυτήν.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την ελληνική αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιρειών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum «A New Era – A New Direction for
Greece», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα:

ADMIE Holding S.A – Alpha Bank – Amazon – Ambrosia Capital LTD – Ameresco – Axia Ventures Group LTD
– Bain Capital Credit – Canellopoulos Adamandiadis Holdings – Citibank Europe PLC – D.C. Christopoulos
Law Firm Legal Counsels & Attorneys – Eldorado Gold Corporation – EOS Catpital Partners – EY – GEK Terna
– Greek Trade Office in New York – HCAP SA – Hill International – HSBC Continental Europe Greece –
INTRUM – Kyriakides Georgopoulos Law Firm – Lightsource bp – Machas & Partners Law Firm – Nomura –
Oliver Wyman – Partners Group – Piraeus Bank – PotamitisVekris – PPC Renewables – Public Diplomacy
Office in New York – Trispan.

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο υπουργός
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το «Opening Bell», το καμπανάκι της έναρξης
των εργασιών της Τρίτης 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι
από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση,
αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη
Τσακλόγλου, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό
Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κ. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ.
Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο
NYSE κ. Τed Petrone, Vice Chairman, Navios Group – κ. Michael Bakas, Executive V.P, Ameresco – κ.
Χρήστο Μεγάλου, Member of the Board, Safe Bulkers Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας
Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold
Corporation.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ενεργός ανάμιξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης,
του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της
Ελλάδας σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, δείχνει τη σταθερή
υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την ελληνική ναυτιλία και την
ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ, καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο  και την παρακολουθούν
150 εκατ. τηλεθεατές.

https://www.techwar.gr/64144/wall-street-to-kampanaki-tis-enarxis-chtypisan-oi-tsakos-staikoyras-georgiadis-vid/
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Διαβάστε ακόμη

Το φάντασμα της οικονομικής ύφεσης του 2018 πλανάται πάνω από τις παγκόσμιες αγορές

«Kαραβιές» με πετρέλαιο και άνθρακα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης

Wall Street: Συνεχίζεται η πτώση για Nasdaq και S&P 500 μετά τα στοιχεία για τον
πληθωρισμό
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The right time to invest in Greece
The right time to invest in Greece

“Now is the right time to come and invest in Greece,” Development and Investment Minister Adonis
Georgiadis said in his message to the 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum held in New York on
Monday.

Addressing entrepreneurs of Greek descent, he underlined that investors will only come to invest in
Greece if they believe that they will profit from their investment.

“But now that you see others, who are not Greeks, investing in Greece, it is certainly the right time for you
to come – not because you are Greeks, but because you will find opportunities in Greece and people that
will help you to resolve any problems that may arise,” Georgiadis said.

Source : Newsroom Σύνδεσμος
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Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών – οφειλών φόρων κάθε δύο μήνες
Με την πρεμιέρα του νέου συστήματος αυτόματων διασταυρώσεων και συμψηφισμών με
επιστροφές φόρου και οφειλών κάθε δύο μήνες  τόσο προς την Εφορία όσο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία θα σταματήσει η χρονοβόρα διαδικασία των συμψηφισμών οφειλών με επιστροφές που μέχρι
σήμερα γίνεται χειρόγραφα.

Η διαδικασία θα γίνεται κάθε δύο μήνες και έτσι οι επιστροφές φόρου αναμένεται να περιοριστούν
σημαντικά, καθώς 7/10 φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο. Παράλληλα θα σημειωθεί αύξηση
των δημοσίων εσόδων αφού θα κλείσουν κενά οφειλών.

Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε
στις προθέσεις το συστήματος λέγοντας ότι «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο
να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».

«Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφή φόρου, ταυτόχρονα χρωστούν στη
Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται
χειρόγραφα και τοπικά», σημείωσε ο κ. Πιτσιλής αναδεικνύοντας ότι με τη διαδικασία που ακολουθείται
σήμερα χάνεται χρόνος και για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ.
ευρώ έχουν πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενοι (συγκεκριμένα 4.049.913). Το πραγματικό χρέος των
παραπάνω μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ
ενώ τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία είναι 41 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σε 803 εκατ. ευρώ
ανήλθαν οι απλήρωτοι φόροι μόνο τον Ιανουάριο.

Πηγή Cryptonomist.gr
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ΑΑΔΕ: Τέλος στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις επιστροφές φόρων
– Όλα όσα είπε ο Πιτσιλής

Τέλος στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις επιστροφές φόρων που δικαιούνται οι φορολογούμενοι
επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ καθώς δρομολογεί αυτόματους συμψηφισμούς οφειλών με επιστροφές φόρων.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο  23ο Capital Link Invest in  Greece Forum που
έγινε στην Νέα Υόρκη, “δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: enikos.gr
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New Greek Satellites Aim to Increase Country’s Internet Speeds

Greek satellites created by Hellas Sat will use cutting edge technology to increase internet
speeds in the country. credit: AMNA

A series of new Greek satellites from the company Hellas Sat will feature cutting-edge technology that may
increase the country’s internet speeds, according to the company’s CEO.

Hellas Sat CEO Christodoulos banksnewspapas stated to AMNA that the satellites, which will be launched
into the areas of space occupied by other Greek and Cypriot satellites, will feature “revolutionary
technologies, satisfying the much higher demands for data transmission speeds and security in
communications” in the country.

Greek satellites using cutting edge technology to increase Greek internet
speeds

Greece is known for slower internet speeds, but the high-tech satellites could change that. The Hellas Sat 5
and 6 models will be “satellites with an innovative payload using optical telecommunications,” meaning
that there will be a marked increase in both internet speed and security in Greece once they are launched.

The satellites were designed in collaboration with German firm OHB System AG, and they use laser beams
to help improve telecommunication.

The new technology will bring internet speeds from 100Gbs to several thousand Gbs, a monumental
increase in speed. “With two laser beams one could easily link two countries at high speed, something that
will not be done with our familiar satellite ‘dishes’ but with optical means – telescopes,” banksnewspapas
stated.
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Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Παγκόσμια Τράπεζα ετοιμάζει πακέτο στήριξης 1,5 δισ. δολαρίων
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ΑΑΔΕ: Τέλος στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις επιστροφές φόρων
– Όλα όσα είπε ο Πιτσιλής

Τέλος στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις επιστροφές φόρων που δικαιούνται οι φορολογούμενοι
επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ καθώς δρομολογεί αυτόματους συμψηφισμούς οφειλών με επιστροφές φόρων.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο  23ο Capital Link Invest in  Greece Forum που
έγινε στην Νέα Υόρκη, “δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να […]
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ΑΑΔΕ: Τέλος στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις επιστροφές φόρων
– Όλα όσα είπε ο Πιτσιλής

Τέλος στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις επιστροφές φόρων που δικαιούνται οι
φορολογούμενοι επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ καθώς δρομολογεί αυτόματους συμψηφισμούς
οφειλών με επιστροφές φόρων.

Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο  23ο Capital Link Invest in  Greece Forum που
έγινε στην Νέα Υόρκη, “δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από
τους φορολογούμενους. Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή
η διαδικασία”.

Τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα

Επίσης μίλησε και για τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.Όπως είπε ” υπάρχει ένα μεγάλο
σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ,
με 16 υποέργα. Ενδεικτικά: τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,τα Business Intelligence,
Artificial Intelligence και Big Data Analytics, τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS, τον εντοπισμό
των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια,την ψηφιοποίηση των
έγχαρτων αρχείων μας.Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την
υλοποίησή τους σταδιακά από το 2023″.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Πιτσιλή στο 23ο Capital Link Invest in
Greece Forum
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Όπως είπε ο Πιτσιλής”  στην ΑΑΔΕ έχουμε τρεις προτεραιότητες:  Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές
ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε
περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την
πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την
οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση. Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά
πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα. Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας,
τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Επίσης, για το
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σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο,
για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο
ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16
υποέργα. Ενδεικτικά:

 τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα
και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από το 2023.

Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις. Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων
τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για
τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το
καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή,
εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους
παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει –
σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση”.
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Άδωνις: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε»
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή
αναφέροντας ότι ο επενδυτής θα έρθει να επενδύσει, μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του και τονίζοντας πως είναι η σωστή στιγμή για τους Έλληνες του εξωτερικού να «έρθουν»
στην Ελλάδα.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ελκυστικός προορισμός επενδύσεων

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις δήλωσε σχετικά ο Άδωνις Γεργιάδης και πρόσθεσε πως «αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα,
από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια, ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το
συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό
και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα
φτιαχτούν εκεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις εταιρειών διεθνούς εμβέλειας, όπως η Pfizer και η Amazon.
«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ενώ υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Σταθερότητα Κυβέρνησης, χώρας και δημοσιονομικών

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχία της χώρας να αποπληρώσει πρόωρα το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, «κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας» όπως δήλωσε.

Ενώ χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία την ανακοίνωση του κ. Ντομπρόφσκι «ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα
θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση».

«Άλλο ένα βήμα μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν
όλη αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον». σχολίασε
χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Σας ευχαριστώ πολύ».
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha
Bank

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank
στα θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής
αποδοτικότητας και στην ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών  αναφέρθηκε μεταξύ
άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου,
από το πάνελ “Greek Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link
Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος
των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η
απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής
και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα
συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile banking
«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις
προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του
ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής
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κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν
την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα
επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. «Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Παπαγαρυφάλλου στο Capital Link: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank

Όσα είπε ο CFO της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου για την πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2021 η τράπεζα

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank  στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας  και
στην ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής –
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking
Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
ενεργητικού κατά ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του
λέοντος στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:

«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών
μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική
στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η
Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των
υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που
υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης  για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών
στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και
αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων
υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021  όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους
Μετόχους».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση  όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για
όλες τις τράπεζες». Και συμπλήρωσε:

«Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
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αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται
με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του
ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Διαβάστε ακόμη:

«Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» (και) στα cryptos

Ολικό comeback για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έκανε το 4×4 και «έπιασε» τις 920 μονάδες

Η Βίκυ Σάφρα και τα «ένοχα μυστικά» της οικογένειας – Πώς μοιράστηκε η περιουσία των $16
δισ. μετά τη δικαστική διαμάχη (pics)

Πηγή Cryptonomist.gr
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Κάλεσμα Μπουρλά προς ξένους επενδυτές: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα

Κάλεσμα Μπουρλά προς ξένους επενδυτές: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά ανέφερε τα ακόλουθα:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις

https://athens-news.gr/%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%ad/


https://athens-news.gr/

 Publication date: 13/04/2022 00:50

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

brain drain
CAPITAL LINK INVEST IN GREECE
Άλμπερτ Μπουρλά
Pfizer

Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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ΑΑΔΕ: Στα σκαριά νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
ΑΑΔΕ: Στα σκαριά νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Ένα νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in
Greece της Νέας Υόρκης.

Όπως είπε, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, γίνεται επεξεργασία ενός νέου πλαισίου (ruling)
που θα επιτρέπει τη χορήγηση εξειδικευμένης απάντησης στους ξένους επενδυτές σε ό,τι αφορά το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει -σύμφωνα με τον νόμο- την επένδυσή τους.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο κ. Πιτσιλής στο Capital Link Invest in Greece:

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
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Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.
Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση».

Γιώργος Πιτσιλής
Capital Link Invest in Greece Forum
RULING
ξένες επενδύσεις
Ψηφιοποίηση

Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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“Capital Link Invest In Greece Forum” - Μπουρλά: Επενδύστε στην Ελλάδα
“Capital Link Invest In Greece Forum” - Μπουρλά: Επενδύστε στην Ελλάδα

Το μήνυμα του CEO της Pfizer στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,  ο
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 
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Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 
Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
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έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Ειδήσεις σήμερα: 

Βενζινάδικο - Αττική: Κρυφές δεξαμενές με λαθραία καύσιμα (εικόνες)

Πέθανε ο Θανάσης Δεσλής

Ελ.Βενιζέλος: Σπείρα έκλεβε επιβάτες του αεροδρομίου (εικόνες)
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NYSE Marks Greek American Issuer Day

The Greek delegation rang the Opening Bell at the NYSE. Public Domain

Dozens of top-level speakers from Greek and international governments, as well as business and financial
communities offered an insightful blueprint of the state of the Greek economy during the “23rd Capital
Link Invest in Greece” Forum which was held on Monday at the Metropolitan Club in New York.

Within the context of the Forum the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organized a
special ceremony in honor of Greece called “Greek American Issuer Day at NYSE.”

To honor the occasion, Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO of Tsakos Energy Navigation, and Christos
Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang the opening bell.

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
@npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022

The annual Forum this year was called “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction
for Greece.”
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Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν οι Σταϊκούρας, Γεωργιάδης,
Τσάκος

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανήρτησε την ελληνική σημαία στη Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια, προκειμένου να τιμήσει τη συγκεκριμένη μέρα

Ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδας διοργάνωσε για ακόμα μία χρονιά το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum «A New Era – A New Direction for Greece»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της «Greek American Issuer Day at the New York
Stock Exchange / Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», αναρτήθηκε
η  ελληνική σημαία στη Wall Street, ενώ το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έδωσε ειδικά αναμνηστικά
μετάλλια προκειμένου να τιμήσει τη μέρα αυτήν.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την ελληνική αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιρειών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum «A New Era – A New Direction for
Greece», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα:

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON – AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO – AXIA VENTURES
GROUP LTD – BAIN CAPITAL CREDIT – CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS – CITIBANK EUROPE
PLC – D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS – ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS – EY – GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK – HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL – HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE – INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM – LIGHTSOURCE bp – MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA – OLIVER WYMAN – PARTNERS
GROUP – PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS – PPC RENEWABLES – PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο υπουργός
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κ. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της
Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed Petrone, Vice Chairman,
Navios Group– κ. Michael Bakas, Executive V.P, Ameresco – κ. Χρήστο Μεγάλου, Member of the Board,
Safe Bulkers Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice
President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

Διαβάστε ακόμη
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Τέλος στις επιστροφές φόρου – Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ
Επιστροφές φόρου… τέλος: Μόνο στα χαρτιά θα καταγράφονται πλέον τα ποσά των επιστροφών φόρου
και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν την «τύχη» να δουν αυτά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες διασταυρώσεων τα ποσά των επιστροφών θα
γίνονται «ατμός» καθώς θα καλύπτουν κάθε είδους χρέος, από οφειλές προς την ίδια την Εφορία έως και
χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία! Η διαδικασία των συμψηφισμών θα επαναλαμβάνεται μέχρι και 6
φορές μέσα σε μία χρονιά!

Από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εγκαινιάσει ένα νέο σύστημα μέσω του οποίου
θα ελέγχει κάθε φορολογούμενο εάν έχει χρέη σε εφορία και Ταμεία και εφόσον δικαιούται επιστροφής το
ποσό αυτό θα «πηγαίνει» για να εξοφλήσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα δημόσια Ταμεία.

Πώς θα γίνονται «ατμός» οι επιστροφές φόρου

Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 7 στους
10 φορολογούμενους να έχουν χρέη προς το δημόσιο, η ΑΑΔΕ εκτιμά πως με το να διοχετεύει τις
επιστροφές φόρου στην κάλυψη οφειλών θα κλείσουν σε μεγάλο βαθμό οι «τρύπες» που υπάρχουν στα
χρέη.

Έτσι, το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή φόρου και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν
υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια αυτού του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό
περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη.

Εντός της τρέχουσας χρονιάς, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Κάθε πότε θα γίνονται συμψηφισμοί

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά».

Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και
για τους φορολογούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται.

Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη
συντριπτική πλειοψηφία των… πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των «μηδενικών» και
«πιστωτικών».

Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά, αλλά
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υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ.
ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία
να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση
3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της
πρώτης δόσης.

 

enikonomia.gr
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Νέα Υόρκη: Κάλεσμα Μπουρλά σε ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα όπως η
Pfizer

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: «Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην
Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
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ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Ο Μπουρλά απευθύνει πρόσκληση στους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα
Τι είπε για την οικονομία στο “Capital Link Invest in Greece”

Τι είπε για την οικονομία στο “Capital
Link Invest in Greece”

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε
κόστος, κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
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αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Ο Μπουρλά κάλεσε ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα
Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 
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Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 
Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Άλμπερτ Μπουρλά: Επενδύστε στην Ελλάδα

Ο Άλμπερτ Μπουρλά μίλησε από τη Νέα Υόρκη και κάλεσε
υποψήφιους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας
Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.
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Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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«Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα:

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES
GROUP LTD - BAIN CAPITAL CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE
PLC - D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS - EY - GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK - HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL - HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM
- LIGHTSOURCE bp - MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP -
PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK-
TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation 

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

video: https://forums.capitallink.com/greece/2021/NYSE_Bell.mp4
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Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν Σταϊκούρας-Γεωργιάδης-
Τσάκος

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange – «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON – AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO – AXIA VENTURES
GROUP LTD – BAIN CAPITAL CREDIT – CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS – CITIBANK EUROPE
PLC – D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS – ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS – EY – GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK – HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL – HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE – INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM – LIGHTSOURCE bp – MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA – OLIVER WYMAN – PARTNERS
GROUP – PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS – PPC RENEWABLES – PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation
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Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Λαζ. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής
προόδου για την Alpha Bank»

Σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα θέματα
της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην ενίσχυση
των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής - chief financial officer του ομίλου Alpha Bank,
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector - Growth and Development Outlook" του
23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες,
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου.

Πρόσθεσε ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού
της τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 - η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική, με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:

«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους» είπε.

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν, αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες».
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Όπως δε συμπλήρωσε, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός, και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων».
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας,
Γεωργιάδης, Τσάκος

Eιδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την Greek-American Issuer Day at the New York Stock
Exchange (Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), διοργάνωσαν για μια ακομα
χρονιά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece". Το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά αναμνηστικά
μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή. O κ. John Tuttle - Vice Chairman & Chief Commercial Officer,
Intercontinental Exchange | NYSE καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες,
αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-
Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη
ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει...
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Άλ. Μπουρλά (Pfizer): Η εμπειρία από την επένδυση στην Ελλάδα -
«Εντυπωσιάστηκα»

www.naftemporiki.gr

 Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την μετάφραση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

 «Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική
μας.Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι
ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην
πατρίδα μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω
στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο
έκανα. 

 Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

 Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη
είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι
ανταγωνιστικό. 

 Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

 Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

 Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη
Pfizer -μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-,
το βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

 Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με
την ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

 Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

 Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

 Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

 Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

 Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.
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Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

 Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

 Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

 Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

 Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

 Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία
ήπειρο στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

 Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

 Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι
ήμουν στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω
από κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

 Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

 Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν
οι Έλληνες». 

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%ce%ac%ce%bb-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%ac-pfizer-%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%cf%89%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b1/ar-AAW8E9S?li=BBqxHCt
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Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν Έλληνες υπουργοί,
τραπεζίτες, επιχειρηματίες, εφοπλιστές

Ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την Greek-American Issuer Day at the New York Stock
Exchange (Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), διοργάνωσαν για μια ακόμα
χρονιά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες,  αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της  Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”:

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON – AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO – AXIA VENTURES
GROUP LTD – BAIN CAPITAL CREDIT – CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS – CITIBANK EUROPE
PLC – D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS – ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS –  EY  – GEK TERNA  -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK  – HCAP SA  -HILL
INTERNATIONAL –  HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE – INTRUM  -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM – LIGHTSOURCE bp – MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA – OLIVER WYMAN – PARTNERS
GROUP – PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS – PPC RENEWABLES – PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια,  ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
 Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE  κ.  Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP  –  κ.  Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE  BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
 αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Κάλεσμα Μπουρλά προς ξένους επενδυτές: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα

Επιχειρήσεις

12 Απριλίου 2022

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece».Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά ανέφερε τα ακόλουθα: «Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις
επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα
μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα
μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε
την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους
φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά
επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το
κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να
προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους τομείς μας. Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη
εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους, γιατρούς, αλλά και επιστήμονες
πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους
καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Την εποχή εκείνη η Ελλάδα
είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι μικρός αριθμός, είναι τεράστιος.
Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία
ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους
ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο
να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer -μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν
προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς
ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν ακόμα περισσότεροι. Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό,
τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους
αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές
άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τι μπορεί να κερδίσει.
Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό
έκανε τη μεγάλη διαφορά. Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι
χρειαζόταν για να πάρουν τις άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις
τα γραφεία να λειτουργούν σε δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να
υπογράψεις και μετά να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για
κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα
που είχαμε από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη
γίνει. Και όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να
ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό
δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες που γίνονται στο εξωτερικό. Έτσι, λοιπόν, για
τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του πράγματος είτε
βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. Αυτό ήταν που
βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις ανθρώπους σε
διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις
ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι
ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν
μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους. Το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο συνεργασίας, ένα πολύ
διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε άλλες χώρες. Και
μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. Αυτός είναι ένας
κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι
λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, ασχολούνται με εξειδικευμένη
φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για υποστήριξη επιχειρήσεων στην
Ασία. Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά
δυνατόν, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η
Ασία θα μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. Θα
λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
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στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα
και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον
κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι
κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο
συναρπαστικό;». Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα
της Pfizer ότι ήμουν στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα
είναι κάτω από κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα
πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα
ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ φιλόξενο αλλά επειδή όλοι
διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε παρόντες. Ναι, θέλουν να
το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».brain drainCAPITAL LINK INVEST IN GREECEΆλμπερτ ΜπουρλάPfizer
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Άλ. Μπουρλά (Pfizer): Η εμπειρία από την επένδυση στην Ελλάδα -
«Εντυπωσιάστηκα»

Οικονομία

12 Απριλίου 2022

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας-
Γεωργιάδης-Τσάκος

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at
the New York Stock Exchange – «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON – AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO – AXIA VENTURES
GROUP LTD – BAIN CAPITAL CREDIT – CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS – CITIBANK EUROPE
PLC – D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS – ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS – EY – GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK – HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL – HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE – INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM – LIGHTSOURCE bp – MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA – OLIVER WYMAN – PARTNERS
GROUP – PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS – PPC RENEWABLES – PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
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εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς 
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.
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“Capital Link Invest In Greece Forum” - Μπουρλά: Επενδύστε στην Ελλάδα
“Capital Link Invest In Greece Forum” - Μπουρλά: Επενδύστε στην Ελλάδα

Το μήνυμα του CEO της Pfizer στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,  ο
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 
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Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 
Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
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έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Ειδήσεις σήμερα: 

Βενζινάδικο - Αττική: Κρυφές δεξαμενές με λαθραία καύσιμα (εικόνες)

Πέθανε ο Θανάσης Δεσλής

Ελ.Βενιζέλος: Σπείρα έκλεβε επιβάτες του αεροδρομίου (εικόνες)
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Capital Link Invest in Greece Forum concludes with NYSE ceremony
Dozens of top-level speakers from Greek and international governments, as well as business and financial
communities, offered an insightful blueprint of the state of the Greek economy during the “23rd Capital
Link Invest in Greece” Forum which was held on Monday at the Metropolitan Club in New York, according to
greekreporter.com.

Within the context of the Forum, the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organized
a special ceremony in honor of Greece called “Greek American Issuer Day at NYSE.”

To honor the occasion, Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO of Tsakos Energy Navigation, and Christos
Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang the opening bell.

The annual Forum this year was called “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction
for Greece.”

With a 23-year track record, this Forum enjoys unique branding, acceptance, and support by the US,
Greek, and Greek American business, investment, and financial communities.

RELATED TOPICS: Greece, Greek tourism news, Tourism in Greece, Greek islands, Hotels in
Greece, Travel to Greece, Greek destinations, Greek travel market, Greek tourism
statistics, Greek tourism report
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ΑΑΔΕ: Στα σκαριά νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
Επιχειρήσεις

12 Απριλίου 2022

Ένα νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in
Greece της Νέας Υόρκης.Όπως είπε, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, γίνεται επεξεργασία
ενός νέου πλαισίου (ruling) που θα επιτρέπει τη χορήγηση εξειδικευμένης απάντησης στους ξένους
επενδυτές σε ό,τι αφορά το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει -σύμφωνα με τον νόμο- την επένδυσή
τους. Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο κ. Πιτσιλής στο Capital Link Invest in Greece: «Υποστηρίζουμε όλες τις
κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10
δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική
ζημία από την πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να
υποστηρίξουμε την οικονομία. H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την
αποτελεσματικότητά μας με όπλο την ψηφιοποίηση. Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά
και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο
λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες
τους, από όπου προκύπτει και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια
έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η
ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η
πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να
διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και
ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων. Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται
φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η
διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος
ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές
μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής
Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο
Πρωθυπουργός νωρίτερα. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. Ενδεικτικά: - τα νέα
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, - τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data
Analytics. - τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS - τον εντοπισμό των φορτηγών και των
containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια - την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023. Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους
φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις. Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις
συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει
τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση».Γιώργος ΠιτσιλήςCapital Link Invest in Greece ForumRULINGξένες
επενδύσειςΨηφιοποίηση
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Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν Σταϊκούρας-Γεωργιάδης-
Τσάκος

Ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την Greek-American Issuer Day at the New York Stock
Exchange (Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), διοργάνωσαν για μια ακομα
χρονιά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece".

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή. 

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες,  αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της  Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα: ADMIE HOLDING S.A -ALPHA
BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES GROUP LTD - BAIN CAPITAL
CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE PLC - D.C. CHRISTOPOULOS
LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION -EOS CAPITAL PARTNERS -
 EY  - GEK TERNA  -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK  - HCAP SA  -HILL INTERNATIONAL -  HSBC
CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM  -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM - LIGHTSOURCE bp -
MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP - PIRAEUS BANK –
POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια,  ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το "Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
 Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE  κ.  Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP  –  κ.  Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE  BULKERS Inc. & Chief Executive Officer τη ς Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. 

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό. 

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
 αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Άλμπερτ Μπουρλά: «Επενδύστε στην Ελλάδα»

Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.
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Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Άλμπερτ Μπουρλά: «Επενδύστε στην Ελλάδα»

Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

https://dimarxe.gr/2022/04/12/%ce%ac%ce%bb%ce%bc%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%84-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%ac-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/


https://dimarxe.gr/

 Publication date: 12/04/2022 23:20

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Άλμπερτ Μπουρλά: «Επενδύστε στην Ελλάδα»

Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.
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Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Μήνυμα από Μπουρλά για επενδύσεις στην Ελλάδα
Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα,  σύμφωνα με την μετάφραση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.
Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη
είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι
ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.
 Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
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που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Capital Link: Κάλεσμα Μπουρλά στους επενδυτές να δώσουν ψήφο
εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.
Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.
Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.
Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.
Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.
Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.
Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.
Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.
Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.
Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.
Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.
Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.
Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.
Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.
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Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.
Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.
Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».
Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.
Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.
Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
moneyreview.gr
Διαβάστε επίσης:
Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα των επενδύσεων για την Ελλάδα
Bloomberg: Και δύο Έλληνες στη λίστα με τις 50 κορυφαίες προσωπικότητες του επιχειρείν
Προειδοποίηση Μπουρλά: Πιθανή μία μετάλλαξη ανθεκτική στο εμβόλιο
Μητσοτάκης: Με πίστη στις αρχές, αλήθεια, σχέδιο και συνεργασία ξεπερνιούνται και τα πιο δύσκολα
εμπόδια

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
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Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου
για την Alpha Bank»

Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021
ήταν έτος σημαντικής προόδου για την Alpha
Bank»
Κατηγορία: Ελλάδα και Κόσμος - Πηγή άρθρου: naftemporiki.gr
12/04/2022 23:16:01

 Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής - chief
financial officer του ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector -
Growth and Development Outlook" του 23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή άρθρου: naftemporiki.gr
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Άλμπερτ Μπουρλά: «Επενδύστε στην Ελλάδα»

Ο Άλμπερτ Μπουρλά μίλησε από τη Νέα Υόρκη και κάλεσε
υποψήφιους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας.

Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.
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Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Γράψτε το σχόλιό σας
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας-
Γεωργιάδης-Τσάκος

Ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την Greek-American Issuer Day at the New York Stock
Exchange (Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), διοργάνωσαν για μια ακόμα
χρονιά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum «A New Era - A New Direction for Greece».

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες,  αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της  Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES
GROUP LTD - BAIN CAPITAL CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE
PLC - D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS -  EY  - GEK TERNA  -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK  - HCAP SA  -HILL
INTERNATIONAL -  HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM  -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM - LIGHTSOURCE bp - MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS
GROUP - PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια,  ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
 Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE  κ.  Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP  –  κ.  Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE  BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς 
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

https://www.reporter.gr/Oles-oi-eidhseis/519471-To-kampanaki-ths-enarxhs-sth-Wall-Street-chtyphsan-Staikoyras-Gewrgiadhs-Tsakos
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«Έτσι κάνουν οι Έλληνες» - Η προτροπή Μπουρλά στη Νέα Υόρκη προς
υποψήφιους επενδυτές

Στο παράδειγμα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Άλμπερτ Μπουρλά προς υποψήφιους επενδυτές
σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη.

Στην επένδυση της Rfizer στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε εκτενώς ο Άλμπερτ Μπουρλά σε συνέδριο στη Νέα
Υόρκη.  Το μήνυμα προς τους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο ήταν να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης»
στην Ελλάδα, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer στην
ομιλία του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Στο συνέδριο μετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Αναλυτικά, η ομιλία του Άλμπερτ Μπουρλά προς τους υποψήφιους επενδυτές:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Το παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
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Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το «brain drain», οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100.000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Χιλιάδες οι αιτήσεις

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Ιδανική η ζώνη ώρας

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
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στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους.

Και έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι
ήμουν στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω
από κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Κάλεσμα Μπουρλά προς ξένους επενδυτές: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν "ψήφο εμπιστοσύνης" στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece".
Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά ανέφερε τα ακόλουθα: "Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση
μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή
ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά
μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου.
Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν
κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία τεράστια ευκαιρία για να κάνω...

https://www.palo.gr/financial/na-ependysoyn-stin-ellada-kalese-toys-ksenoys-ependytes-o-ceo-tis-pfizer-almpert-mpoyrla/29100884/
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Άλ. Μπουρλά (Pfizer): Η εμπειρία από την επένδυση στην Ελλάδα –
«Εντυπωσιάστηκα»

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα,  σύμφωνα με την μετάφραση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική
μας. Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι
ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην
πατρίδα μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω
στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο
έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη
είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι
ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 
Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
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ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Πιτσιλής: Επεξεργαζόμαστε νέα εργαλεία για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων

Στόχος μας να δίνουμε εξειδικευμένες απαντήσεις στους
επενδυτές για το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής τους
ανέφερε μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece της
Νέας Υόρκης
Ένα νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο διοκητής Γιώργος
Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece  της Νέας Υόρκης.

Όπως είπε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται επεξεργασία ενός νέου πλαισίου (ruling)
που θα επιτρέπει τη χορήγηση εξειδικευμένης απάντησης στους ξένους επενδυτές σε ότι αφορά το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους .

«Στόχος είναι να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Πιτσιλής
ο οποίος αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ.

Ο κ. Πιτσιλής σημείωσε την στήριξη από πλευράς ΑΑΔΕ όλων των κυβερνητικών ενεργειών για τους
φορολογούμενους πολίτες που πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας με όπλο την ψηφιοποίηση, αλλά και την επιδίωξη της Αρχής να γίνεται ολοένα πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους πολίτες.

Αναλυτικά, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε:

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

https://timeline.gr/oikonomia/pitsilis-epexergazomaste-nea-ergaleia-gia-tin-proselkysi-xenon-ependyseon/


https://timeline.gr/

 Publication date: 12/04/2022 23:06

 Alexa ranking (Greece): 905

 link

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.
Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση.»
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Άλμπερτ Μπουρλά: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
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ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Περισσότερα Εδω

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις
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Άλμπερτ Μπουρλά: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
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ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Περισσότερα Εδω
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας,
Γεωργιάδης, Τσάκος

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή

Eιδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την Greek-American Issuer Day at the New York Stock
Exchange (Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), διοργάνωσαν για μια ακομα
χρονιά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece". 
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή. 
O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα: ADMIE HOLDING S.A -ALPHA
BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES GROUP LTD - BAIN CAPITAL
CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE PLC - D.C. CHRISTOPOULOS
LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION -EOS CAPITAL PARTNERS -
EY - GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK - HCAP SA -HILL INTERNATIONAL - HSBC
CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM - LIGHTSOURCE bp -
MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP - PIRAEUS BANK –
POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK- TRISPAN 
Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα. 
Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το "Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation 
Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. 
Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό. 
Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές. 
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«Έτσι κάνουν οι Έλληνες» - Η προτροπή Μπουρλά στη Νέα Υόρκη προς
υποψήφιους επενδυτές

Στο παράδειγμα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Άλμπερτ Μπουρλά προς υποψήφιους επενδυτές
σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη.

Στην επένδυση της Rfizer στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε εκτενώς ο Άλμπερτ Μπουρλά σε συνέδριο στη Νέα
Υόρκη.  Το μήνυμα προς τους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο ήταν να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης»
στην Ελλάδα, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer στην
ομιλία του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Στο συνέδριο μετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Αναλυτικά, η ομιλία του Άλμπερτ Μπουρλά προς τους υποψήφιους επενδυτές:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Το παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
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Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το «brain drain», οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100.000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Χιλιάδες οι αιτήσεις

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Ιδανική η ζώνη ώρας

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
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στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους.

Και έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι
ήμουν στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω
από κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ -- Πηγή: ieidiseis.gr
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Λαζ. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής
προόδου για την Alpha Bank»

Σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα θέματα
της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην ενίσχυση
των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής - chief financial officer του ομίλου Alpha Bank,
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector - Growth and Development Outlook" του
23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες,
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου.

Πρόσθεσε ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού
της τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 - η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική, με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:

«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους» είπε.

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν, αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες».
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Όπως δε συμπλήρωσε, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός, και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων».
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας-
Γεωργιάδης-Τσάκος

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος , την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New
York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall
Street και έδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή. O κ. John Tuttle – Vice
Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE , καλωσόρισε την Ελληνική
Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε ότι η δέσμευση
του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες
εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και
στελεχών ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εκπροσώπων των εταιριών που συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New
Era - A New Direction for Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :
ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES
GROUP LTD - BAIN CAPITAL CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE
PLC - D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS - EY - GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK - HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL - HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM
- LIGHTSOURCE bp - MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP -
PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK-
TRISPAN Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου,
Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα. Στη
συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος , Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας , χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς , τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation. Η ενεργός ανάμειξη
του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην
αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης
δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την
Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή
άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό. Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς  αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε
παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Μπουρλά προς επενδυτές: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα
Προτεινόμενο

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν "ψήφο εμπιστοσύνης" στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece",
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

 

(Ανεπίσημη μετάφραση των δηλώσεων Μπουρλά από το υπουργείο Εξωτερικών)

 

"Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το "brain drain", οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
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ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
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μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: "ποιος είσαι, τι κάνεις;".  Ή "πες μου ένα έργο", επειδή όλοι μου λένε,
"ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;".

 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από
κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες".
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Μήνυμα Μπουρλά από το Capital Link Invest in Greece: «Επενδύστε στην
Ελλάδα»

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν "ψήφο εμπιστοσύνης" στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece".

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά αναφέρθηκε στην επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα, λέγοντας πως αρχικά η
Pfizer αποφάσισε μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και "η αλήθεια είναι ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε",
όπως είπε.

Όπως υπογράμμισε δεν αποφάσισε την επένδυση επειδή ήθελε να δώσει κάτι πίσω στην πατρίδα του, αλλά
κινήθηκε αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβε ότι υπάρχει μία τεράστια ευκαιρία. "Και το κατάλαβα
γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να
προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους τομείς μας. Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη
εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους, γιατρούς, αλλά και επιστήμονες
πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους
καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό", ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπουρλά περιέγραψε ως εξής την εμπειρία της επένδυσης στην Ελλάδα:

"Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το "brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. Και ήξερα ότι θα είναι
αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι αλλά έψαχναν και μία
ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Θυμάμαι,
όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την ομάδα
των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
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που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 
Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: "ποιος είσαι, τι κάνεις;". Ή "πες μου ένα έργο", επειδή όλοι μου λένε,
"ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;".

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες".
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Capital Link: Κάλεσμα Μπουρλά στους επενδυτές να δώσουν ψήφο
εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.
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Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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«Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής –
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις
προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του
ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν
την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα
επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. «Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
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ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Άλ. Μπουρλά (Pfizer): Η εμπειρία από την επένδυση στην Ελλάδα –
«Εντυπωσιάστηκα»

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα,  σύμφωνα με την μετάφραση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική
μας. Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι
ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην
πατρίδα μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω
στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο
έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη
είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι
ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 
Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις

https://www.usay.gr/diethni/al-mpoyrla-pfizer-i-empeiria-apo-tin-ependysi-stin-ellada-entyposiastika/


https://www.usay.gr/

 Publication date: 12/04/2022 22:40

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Πιτσιλής: Επεξεργαζόμαστε νέα εργαλεία για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων

Ένα νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο διοκητής Γ.
Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece της Νέας Υόρκης.

Όπως είπε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται επεξεργασία ενός νέου πλαισίου (ruling)
που θα επιτρέπει τη χορήγηση εξειδικευμένης απάντησης στους ξένους επενδυτές σε ότι αφορά το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους.

«Στόχος είναι να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Πιτσιλής
ο οποίος αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ.

Ο κ. Πιτσιλής σημείωσε την στήριξη από πλευράς ΑΑΔΕ όλων των κυβερνητικών ενεργειών για τη στήριξη
όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση της αποτελεσματικότητας με όπλο την
ψηφιοποίηση, αλλά και την επιδίωξη της Αρχής να γίνεται ολοένα πιο φιλική προς τους φορολογούμενους
πολίτες.

Αναλυτικά, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε:

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε
πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την
αποτελεσματικότητά μας με όπλο την ψηφιοποίηση.Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά
και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο
λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες
τους, από όπου προκύπτει και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.Τα τελευταία δύο χρόνια
έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η
ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η
πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να
διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και
ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων.Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια.Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται
φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η
διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος
ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές
μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής
Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο
Πρωθυπουργός νωρίτερα.Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.Ενδεικτικά:– τα νέα
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data
Analytics.– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS– τον εντοπισμό των φορτηγών και των
containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.Αυτά
αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από το
2023.Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους
και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης,
ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των
αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς
χειρίζεται τις υποθέσεις.Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες
προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες
(ΜΑΡ).Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση.»

Ειδήσεις σήμερα:Τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα για το tablet της Τζωρτζίνας – «Τρέχει»
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Άλ. Μπουρλά (Pfizer): Η εμπειρία από την επένδυση στην Ελλάδα –
«Εντυπωσιάστηκα»

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα,  σύμφωνα με την μετάφραση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική
μας. Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι
ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην
πατρίδα μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω
στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο
έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη
είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι
ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 
Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
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ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Προβολές: 6
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Pfizer - Aλ. Μπουρλά σε επενδυτές: Δώστε «ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα

O Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer μίλησε στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 
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Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
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Ο Αλ. Μπουρλά κάλεσε ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα
Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα κάλεσε να δώσουν ξένοι επενδυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer
κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης. 

Αναφερόμενος στην επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα, ο Αλ. Μπουρλά, τόνισε: «Πήραμε την απόφαση να
ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό
δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες που γίνονται στο εξωτερικό. Έτσι, λοιπόν, για
τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του πράγματος είτε
βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική».

Η ομιλία του Άλμπερτ Μπουρλά: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο
έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το "brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν
είναι μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη
Pfizer -μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-,
το βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 
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Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: "ποιος είσαι, τι κάνεις;".  Ή "πες μου ένα έργο", επειδή όλοι μου λένε,
"ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;". 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

https://www.businessdaily.gr/diethni/61733_o-al-mpoyrla-kalese-xenoys-ependytes-na-ependysoyn-stin-ellada


https://newsbulletin247.com/

 Publication date: 12/04/2022 22:34

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://newsbulletin247.com/economy/77883.html

Pfizer CEO Albert Bourla calls on foreign investors to “invest in Greece”
A message to potential investors around the world to give a “vote of confidence” in Greece following his
own example, he sent from New York, Pfizer CEO Albert Burladuring his speech at 23rd Conference of
“Capital Link Invest in Greece”, which was attended by the Minister of Development and
Investment, Adonis Georgiadis, the Minister of Finance, Christos Staikouras and the Deputy
Minister of Development and Investment, Nikos Papathanasis.

In particular, Mr. Bourla stressed:

“I would like to talk to you a little about the investments in Greece and our experience.

Initially, Pfizer decided to make a medium-sized investment in Greece and the truth is that I decided to do
it. I did not decide just because I wanted to give something back to my homeland – yes, it would make me
very happy, it would fill my heart, but I could go to Thessaloniki to do something and show it to my friends.
But that was not what I did.

- Advertisement -

The reality is that I moved strictly professionally when I realized that there is a huge opportunity to do
something. And I understood that because I knew how much we struggled in other parts of the world,
starting here in the US, to attract the right talent for our various fields.

We are a very specialized company for this and we try to find scientists, biologists, doctors, but also
computer scientists, data scientists.

And I realized how valuable the ability to have the best in number but also in cost is something that is
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competitive.

At that time Greece had the “brain drain”, people left the country, but in universities, e.g. at the Aristotle
University in Thessaloniki there were 100,000 students. It is not a small number, it is huge. And so I knew
we would find staff. 
And I knew that they would be committed, I knew that they were looking for an opportunity to prove not
only who they are but they were also looking for an opportunity to prove to everyone that Greece can do it.

I’m talking to you seriously, they see it as a mission of their lives, not just to do their job at Pfizer – I’m
talking about the specifics who work for us and have been hired as part of the project-, they see it as an
opportunity to prove to everyone that we are welcome in this city. And even more will come.

I remember, when I first went to the Minister, Mr. Georgiadis, he had already worked the details with the
group of people he referred to, who had come to visit Greece.

Greece, therefore, competed with many other countries. And this team had come to Greece to see what it
can win. They were very impressed with how welcome they felt from the Greek Government. That made a
big difference. 
And of course they talked and then they saw what covered their needs and what it took to get the permits
because, you know, everything can get complicated, from getting the offices up and running in two years
and not being stopped by regulations, because it can to sign and then not be able to use the building
because the original permit was intended for something else.

The problem is that everyone faces these. And it was very clear, from the image we had of the personal
involvement of Mr. Georgiadis, who was telling us: do you consider that it has already been done. And he
did do what he promised.

With all this, we decided to start a digital center for 200 people. And we decided to operate it as a digital
duo, which means we copy functions done abroad.

So, for people, what happens is the same and so they are part of this thing whether it is somewhere else in
the world, whether it is in Europe, Asia or America.

This is what helped make this hub more flexible, for example you can move people to different groups
because there is always something going on in the world.

The first applications for the 200 positions were thousands. And we had the choice. But those who
recruited, who were from the UK, we were using them at the time, or from the US, could not believe the
quality of the people in front of them.

The Aristotle University opened its doors to everything we needed in terms of cooperation, a very different
environment from what they were used to in their investments in other countries. 
And guess what, we’re so happy we decided to bring another center there. When we reorganized our
human resources worldwide we thought that this was a place where we could operate other services, e.g.
business services. 
This is a hub that serves the needs of a company in accounting, in specialized accounting. So, they are
closing books on Europe, Istanbul, dealing with specialized taxation, understanding global tax issues and
business support centers in Asia.

The time zone is ideal because it is located between Asia and America. It is virtually possible, for example,
for the US and Asia to work together. They will start working in Greece, Asia will talk to Greece and then
Greece will transfer it to the US as a hub.

So we’re going to act like a spinning clock and be able to move from one continent to another, yes, we can
do that.

We currently have 700 people in both centers and are actively involved in what we do. Last week I was
there wandering around the junction talking to the staff. And I asked everyone the same questions: “Who
are you, what are you doing?” Or “tell me a project”, because everyone tells me, “which of the things you
do is the most exciting?”.

I was impressed with what they do. I came today and told the Pfizer executive team that I was in Greece
and saw what was happening there. I told them it’s amazing how many projects are under each
organization in construction, research, sales.
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It was something I really wanted to do, I would be very happy to have something in the city where I was
born, but I did not expect it to be so successful not only because the environment was so welcoming but
because everyone was thirsty for success, everyone was thirsty to show that yes, we can and we are
present.

Yes, they want to show that and I’m very proud of that. I saw it and I did it right. That is what the Greeks
do. “

Follow Skai.gr on Google News
and be the first to know all the news
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Α. Μπουρλά προς επενδυτές: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν “ψήφο εμπιστοσύνης” στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της “Capital Link Invest in Greece”,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

ADMAN

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

(Ανεπίσημη μετάφραση των δηλώσεων Μπουρλά από το υπουργείο Εξωτερικών)

“Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
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Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: “ποιος είσαι, τι κάνεις;”. Ή “πες μου ένα έργο”, επειδή όλοι μου λένε,
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“ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;”.

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες”.

Ακολούθησε το tomanifesto.gr στο Google News! Οι ειδήσεις που πρέπει να διαβάσεις
PFIZERΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PFIZERΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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Αλμπερτ Μπουρλά: Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα
ΠΡΟΣΩΠΑ

Αλμπερτ Μπουρλά: Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να
έρθουν στην Ελλάδα
12 April 2022

Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν έστειλε ο CEO της Pfizer Αλμπερτ
Μπουρλά παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα που συνάντησε στη χώρα μας στην επένδυση που προχώρησε
η φαρμακευτική εταιρεία.

Όπως είπε, μιλώντας στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», ο κ. Μπουρλά είπε ότι στο
Υπουργείο Ανάπτυξης η εταιρεία εντυπωσιάστηκε με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την ελληνική
Κυβέρνηση και ότι ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης ότι υποσχέσθηκε το τήρησε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην διαδικασία επιλογής 200 ατόμων για το ψηφιακό κέντρο της Pfizer στην
Ελλάδα. «Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής.
Όμως εκείνοι που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς
χρησιμοποιούσαμε την εποχή εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των
ανθρώπων που είχαν μπροστά τους» είπε.

Ο κ. Μπουρλά σημείωσε ότι και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ευνοεί: «Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί
βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία
να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η
Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».
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Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις» πρόσθεσε.
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Κάλεσμα Μπουρλά σε ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα
Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 
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Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 
Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Αυτές είναι οι 2 νέες συντάξεις: Τέλος η ομηρία των πολιτών – Σύνταξη σε 3 μήνες

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο σε λεωφορείο ΟΑΣΘ - Οδηγός και επιβάτης ήρθαν στα χέρια

Οι έξι περιοχές που θα γίνουν οι έρευνες για αέριο - Από ποιες εταιρείες (ΧΑΡΤΕΣ)
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Αλ. Μπουρλά: Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα
Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν έστειλε ο CEO της Pfizer Αλμπερτ
Μπουρλά παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα που συνάντησε στη χώρα μας στην επένδυση που προχώρησε
η φαρμακευτική εταιρεία.

Όπως είπε, μιλώντας στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», ο κ. Μπουρλά είπε ότι στο
Υπουργείο Ανάπτυξης η εταιρεία εντυπωσιάστηκε με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την ελληνική
Κυβέρνηση και ότι ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης ότι υποσχέσθηκε το τήρησε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην διαδικασία επιλογής 200 ατόμων για το ψηφιακό κέντρο της Pfizer στην
Ελλάδα. «Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής.
Όμως εκείνοι που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς
χρησιμοποιούσαμε την εποχή εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των
ανθρώπων που είχαν μπροστά τους» είπε.

Ο κ. Μπουρλά σημείωσε ότι και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ευνοεί: «Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί
βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία
να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η
Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
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έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις» πρόσθεσε.
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«Έτσι κάνουν οι Έλληνες» - Η προτροπή Μπουρλά στη Νέα Υόρκη προς
υποψήφιους επενδυτές

Στο παράδειγμα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Άλμπερτ Μπουρλά προς υποψήφιους επενδυτές
σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη.

Στην επένδυση της Rfizer στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε εκτενώς ο Άλμπερτ Μπουρλά σε συνέδριο στη Νέα
Υόρκη. Το μήνυμα προς τους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο ήταν να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης»
στην Ελλάδα, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer στην
ομιλία του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Στο συνέδριο μετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Αναλυτικά, η ομιλία του Άλμπερτ Μπουρλά προς τους υποψήφιους επενδυτές:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Το παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το «brain drain», οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100.000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
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αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Χιλιάδες οι αιτήσεις

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Ιδανική η ζώνη ώρας

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους.

Και έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι
ήμουν στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω
από κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Θησαύρισαν» οι CEO των Pfizer και Moderna - Τα τεράστια κέρδη και τα «χρυσά»
μπόνους

Μητσοτάκης σε παρουσίαση βιβλίου Μπουρλά: Οι επιστήμονες νίκησαν τον φόβο

Μπουρλά: Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό που θα γίνεται μια φορά το
χρόνο
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Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank
Στην πρόοδο που κατέγραψε το 2021 η Alpha Bank σε θέματα όπως η εξυγίανση του ισολογισμού της αλλά
και στην ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer
του ομίλου.

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής -
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ
16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία
αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας
ότι μέχρι
το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα
αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά
από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η
βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας
με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της
οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις
συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο των
συναλλαγών»,
τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των
συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον
αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού
της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση
των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα
δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την
ίδια κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων
υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. 

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών
στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και
περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους
Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον
αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η
αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για
περισσότερα οφέλη
μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
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υψηλότερων
επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες». Και
συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε
μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να
κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του
ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων».
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Πιτσιλής: Επεξεργαζόμαστε νέα εργαλεία για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων

Στόχος μας να δίνουμε εξειδικευμένες απαντήσεις στους επενδυτές για το
φορολογικό καθεστώς της επένδυσής τους ανέφερε μιλώντας στο 23ο Capital
Link Invest in Greece της Νέας Υόρκης -  Στόχος  να παρέχουμε φορολογική
σταθερότητα και ασφάλεια

Ένα νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο διοκητής Γιώργος
Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece  της Νέας Υόρκης. 

Όπως είπε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται επεξεργασία ενός νέου πλαισίου (ruling)
που θα επιτρέπει τη χορήγηση εξειδικευμένης απάντησης στους ξένους επενδυτές σε ότι αφορά το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους . 

«Στόχος είναι να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Πιτσιλής
ο οποίος αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ.

Ο κ. Πιτσιλής σημείωσε την στήριξη από πλευράς ΑΑΔΕ όλων των κυβερνητικών ενεργειών για τους
φορολογούμενους πολίτες που πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας με όπλο την ψηφιοποίηση, αλλά και την επιδίωξη της Αρχής να γίνεται ολοένα πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους πολίτες.

Αναλυτικά, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε:

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

https://www.protothema.gr/economy/article/1232397/pitsilis-epexergazomaste-nea-ergaleia-gia-tin-proselkusi-xenon-ependuseon/


https://www.protothema.gr/

 Publication date: 12/04/2022 22:15

 Alexa ranking (Greece): 12

 link

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.
Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση.»

Ειδήσεις σήμερα:

Τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα για το tablet της Τζωρτζίνας - «Τρέχει» η έρευνα για
Μαλένα και Ίριδα

Ο δήμος του Σαντιάγο ανακοινώνει... δελτίο στο νερό καθώς η ξηρασία στη Χιλή μπαίνει στη
13η χρονιά!

Πέθανε ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σύκαρης

Κλείσιμο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που
συμβαίνουν, στο Protothema.gr

https://www.protothema.gr/economy/article/1232397/pitsilis-epexergazomaste-nea-ergaleia-gia-tin-proselkusi-xenon-ependuseon/
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΠΟΥΡΛΑ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το μήνυμα του Διευθύνοντα Συμβούλου της Pfizer στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν
«ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

https://www.voria.gr/article/kalesma-mpourla-se-xenous-na-ependisoun-stin-ellada
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Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 
Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Μπουρλά προς επενδυτές παγκοσμίως: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα

Εγκωμιαστικές οι δηλώσεις του κ. Μπουρλά

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν "ψήφο εμπιστοσύνης" στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της "Capital Link Invest in
Greece", στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

(Ανεπίσημη μετάφραση των δηλώσεων Μπουρλά από το υπουργείο Εξωτερικών)

Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόσμος 09.04.2022 - 09:07 
0

Μπουρλά: "Αναμένουμε εμβόλια για τον καρκίνο τα επόμενα χρόνια"

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες,
βιολόγους, γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το "brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000
φοιτητές. Δεν είναι μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 
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Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην
Ελλάδα για να δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο
καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα
που είχαμε από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε
ότι έχει ήδη γίνει. Και όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από
τη μία ήπειρο στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: "ποιος είσαι, τι κάνεις;".  Ή "πες μου ένα έργο", επειδή όλοι μου λένε,
"ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;". 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από
κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 
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Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά.
Έτσι κάνουν οι Έλληνες".
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Άλμπερτ Μπουρλά στο Capital Link: Κάλεσμα στους επενδυτές να δώσουν
ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

NewsRoom

12 Απριλίου 2022 21:37

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά ανέφερε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.
Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

https://www.mononews.gr/business/almpert-bourla-sto-capital-link-kalesma-stous-ependites-na-dosoun-psifo-empistosinis-stin-ellada


https://www.mononews.gr/

 Publication date: 12/04/2022 22:12

 Alexa ranking (Greece): 492

 link

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Μεγάλου στο Capital Link: Η οργανική κερδοφορία των τραπεζών ανακάμπτει, πολύ ισχυρή η
ρευστότητα του κλάδου

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πράσινο φως» για επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες σε 6 περιοχές –
Δημιουργείται νέα task force
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Μπουρλά: Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα
Μήνυμα στους ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν έστειλε ο CEO της Pfizer Αλμπερτ
Μπουρλά παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα που συνάντησε στη χώρα μας στην επένδυση που προχώρησε
η φαρμακευτική εταιρεία.

Όπως είπε, μιλώντας στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», ο κ. Μπουρλά είπε ότι στο
Υπουργείο Ανάπτυξης η εταιρεία εντυπωσιάστηκε με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την ελληνική
Κυβέρνηση και ότι ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης ότι υποσχέσθηκε το τήρησε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην διαδικασία επιλογής 200 ατόμων για το ψηφιακό κέντρο της Pfizer στην
Ελλάδα. «Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής.
Όμως εκείνοι που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς
χρησιμοποιούσαμε την εποχή εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των
ανθρώπων που είχαν μπροστά τους» είπε.

Ο κ. Μπουρλά σημείωσε ότι και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ευνοεί: «Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί
βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία
να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η
Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις» πρόσθεσε.
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Μπουρλά προς επενδυτές παγκοσμίως: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν "ψήφο εμπιστοσύνης" στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece",
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

(Ανεπίσημη μετάφραση των δηλώσεων Μπουρλά από το υπουργείο Εξωτερικών)

"Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το "brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
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πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: "ποιος είσαι, τι κάνεις;".  Ή "πες μου ένα έργο", επειδή όλοι μου λένε,
"ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;". 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από
κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες".

ALBERT BOURLA (ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ)

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Πρόσκληση Μπουρλά στους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα
Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.
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Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
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οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Greece Honors Baltadoros, The Pilot Who Fell Defending Aegean Skies

Greece honors hero pilot Giorgios Baltadoros on April 12 every year. Credit: Greek Ministry of
Defense

Greece remembers Giorgos Baltadoros, the fighter pilot who died April 12, 2018 when his Mirage 2000-5
plane crashed into the Aegean, after a mission intercepting Turkish jets which had violated Greek airspace.

To honor the fallen hero, the Hellenic Air Force recently installed a Mirage fighter aircraft at Baltadoros’s
birthplace of Morfovouni, a picturesque village near the city of Karditsa, Thessaly.

“Four years have passed since the sacrifice of Squadron Leader George Baltadoros. He fell on duty. We do
not mourn. We honor him with pride. He identified with the ideals of the Homeland. IMMORTAL!”, Greek
Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos tweeted on Tuesday.

Πέρασαν τέσσερα χρόνια από την θυσία του Σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου. Έπεσε στο
καθήκον. Δεν θρηνούμε. Τον τιμούμε με υπερηφάνεια. Ταυτίστηκε με τα ιδανικά της Πατρίδας.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ! pic.twitter.com/PnGLsxo9Fr

— N Panagiotopoulos (@npanagioto) April 12, 2022

Baltadoros served in the 331st Squadron, based at Tanagra Air Base, about 40 kilometers (26 miles) north
of the Greek capital.
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Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank
Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής –
Chief Financial Officer  του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook» του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις
προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του
ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν
την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα
επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. «Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
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ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Μήνυμα Μπουρλά στο Capital Link: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
Ο CEO της Pfizer παρότρυνε τους ξένους επενδυτές «να επενδύσουν στην Ελλάδα» - Όσα είπε για τη δική
του εμπειρία

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο  να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Μπουρλά μίλησε για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τη δική
του εμπειρία. Όπως είπε «η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους
και η αλήθεια είναι ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω
κάτι πίσω στην πατρίδα μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα
μπορούσα να πάω στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως
αυτό το οποίο έκανα».

Oλόκληρη η ομιλία του CEO της Pfizer
«Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους
διάφορους τομείς μας. Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε
επιστήμονες, βιολόγους, γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και
κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι
το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain” , οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. Και ήξερα ότι θα είναι
αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι αλλά έψαχναν και μία
ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Σας μιλάω σοβαρά,
θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer -μιλώ για τους
συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το βλέπουν ως
ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν ακόμα
περισσότεροι. Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις
λεπτομέρειες με την ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να
επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες . Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα
για να δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από
την ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε
τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν
περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι
κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η
αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά.  Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που
είχαμε από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη
γίνει. Και όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να
ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό
δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην
Αμερική. Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να
μετακινήσεις ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Οι πρώτες
αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι που έκαναν
τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την
εποχή εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν
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μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν  σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί.
Όταν αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος
όπου θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και
την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν
να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το
μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε
να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο στην άλλη, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;». Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα
σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται εκεί. Τους
είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την
έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά.
Έτσι κάνουν οι Έλληνες».

Διαβάστε ακόμη:

«Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» (και) στα cryptos

Αυτός είναι ο μυστηριώδης πωλητής στις Deutsche Bank, Commerzbank – Βουτιά έως 11% για
τις δύο μετοχές

Η Βίκυ Σάφρα και τα «ένοχα μυστικά» της οικογένειας – Πώς μοιράστηκε η περιουσία των $16
δισ. μετά τη δικαστική διαμάχη (pics)
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Κάλεσμα του Μπουρλά στους ξένους επενδυτές: Επενδύστε στην Ελλάδα
Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece».

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε τα ακόλουθα:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
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εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Άλ. Μπουρλά (Pfizer): Η εμπειρία από την επένδυση στην Ελλάδα -
«Εντυπωσιάστηκα»

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα,  σύμφωνα με την μετάφραση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική
μας. Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι
ότι εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην
πατρίδα μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω
στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο
έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη
είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος, κάτι το οποίο είναι
ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 
Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
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ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Γεωργιάδης σε επιχειρηματίες: "Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και
να επενδύσετε"

"Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε", ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο
της "Capital Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε επιχειρηματίες: "Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και
να επενδύσετε"

"Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε", ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο
της "Capital Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Το κατηγορώ του Άδωνι στους ξένους: «Γιου Φάουλ!»
Με αγγλικά που δυσκολεύτηκαν  να καταλάβουν απευθύνθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στους Έλληνες του
εξωτερικού που έχτισαν καριέρα και ανέπτυξαν επιχειρήσεις μακριά από την πατρίδα τους,
βλέποντας την Ελλάδα να βουλιάζει στην οικονομική κρίση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα
Υόρκη και προσπάθησε να πείσει τους επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής  ότι η χώρα μας
προσελκύει μεγάλους επενδυτές, αλλά και ότι έχει εξασφαλίσει… σταθερότητα και ανάπτυξη. Μάλιστα
έκανε λόγο για υποτιθέμενη άριστη διαχείριση των δημοσιονομικών αυτά τα δυόμιση που
βρίσκεται στην ηγεσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είναι η ώρα λοιπόν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τους είπε εμμέσως πλην σαφώς, αφού εκείνοι
χάνουν!

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι θα εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ακούστηκε να λέει: «It’s my own religion». Στην προσπάθειά του να μεταφράσει την
«πεποίθησή» του, παραδέχτηκε ότι έχει κάνει θρησκεία του τον Κυριάκο!

https://www.newsbreak.gr/politiki/319594/to-katigoro-toy-adoni-stoys-xenoys-gioy-faoyl/
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Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank
Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector -
Growth and Development Outlook" του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum. "Η σημαντική
πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ.
το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία
αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022", σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας
ότι μέχρι το 2024 "περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού της
Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους".

https://www.palo.gr/financial/lazaros-papagaryfalloy-etos-simantikis-proodoy-to-2021-gia-tin-alpha-bank/29100212/
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Λ.Παπαγαρυφάλλου: Σημαντική πρόοδος για την Alpha Bank το 2021
Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

“Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022”, σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 “περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους”. Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking

“Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών”, τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: “Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου”. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, “με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση”.

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες

https://indicator.gr/l-papagaryfalloy-simantiki-proodos-gia-tin-alpha-bank-to-2021
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Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. “Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους”. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

“Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους”

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και “θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες”. Και συμπλήρωσε: “Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha
Bank Προτεινόμενο

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook" του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

 

"Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022", σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 "περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους". Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων.

 

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

 

"Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών", τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: "Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου". Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, "με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση".

 

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες

 

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. "Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους". Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

 

"Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους"

http://www.dealnews.gr/roi/item/343494-%CE%9B%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2021-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-Alpha-Bank
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Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και "θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες". Και συμπλήρωσε: "Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.

http://www.dealnews.gr/roi/item/343494-%CE%9B%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2021-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-Alpha-Bank
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Capital Link Invest in Greece Forum Ends With NYSE Ceremony

The Greek delegation rang the Opening Bell at the NYSE. Public Domain

Dozens of top-level speakers, from the Greek and international government, business and financial
communities, offered an insightful blueprint of the state of the Greek economy during the “23rd Capital
Link Invest in Greece” Forum which was held on Monday at the Metropolitan Club in New York.

Within the context of the Forum the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organized a
special ceremony in honor of Greece titled “Greek American Issuer Day at NYSE”.

To honor the occasion, Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO of Tsakos Energy Navigation, and Christos
Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang The Opening Bell.

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
@npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022

The annual Forum this year was titled: “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction
for Greece”
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Capital Link Invest in Greece Forum Ends With NYSE Ceremony

The Greek delegation rang the Opening Bell at the NYSE. Public Domain

Dozens of top-level speakers, from the Greek and international government, business and financial
communities, offered an insightful blueprint of the state of the Greek economy during the “23rd Capital
Link Invest in Greece” Forum which was held on Monday at the Metropolitan Club in New York.

Within the context of the Forum the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organized a
special ceremony in honor of Greece titled “Greek American Issuer Day at NYSE”.

To honor the occasion, Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO of Tsakos Energy Navigation, and Christos
Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang The Opening Bell.

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
@npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022

The annual Forum this year was titled: “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction
for Greece”

https://thetimes.gr/capital-link-invest-in-greece-forum-ends-with-nyse-ceremony/
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It is the longest-running investment forum about Greece abroad, engaged in a systematic effort to
promote Greece as a business and investment destination to a global audience.

With a 23-year track record, this Forum enjoys unique branding, acceptance and support by the US, Greek
and Greek American business, investment and financial communities.

Greek PM Mitsotakis: Our appetite for reform remains undiminished

The Forum was addressed via video link by Greek PM Kyriakos Mitsotakis who presented an uplifting
assessment of the Greek economy noting high growth rates and lower unemployment achieved- as he
said- by his government’s reforms. “I can assure you that our appetite for reform remains undiminished.”

He stressed that the recovery of the Greek economy in 2021 “was even more dynamic than expected, and
will exceed pre-pandemic levels by the end of the year.”

He warned however that 2022 “is not proving to be less turbulent than in previous years,” due to the war
in Ukraine and the pandemic which always lurks.

Mitsotakis noted that large multinationals make significant investments in various sectors, from tourism to
data centers, and from renewable energy sources to semiconductor technology. He also said that Greek
companies are becoming more competitive, dynamic and extroverted in their quest to excel in an ever-
changing world.

“In this context, it is not surprising that many Greeks who left the country during the crisis are thinking of
returning – and this is happening. Their experience abroad is a valuable asset for us. As new opportunities
arise, more Greeks in the so-called brain drain generation will choose to take advantage of them,” the
Greek PM added.

Invest in Greece: Country has made a dynamic comeback in the global
markets

Capital Link says that Greece has made a dynamic comeback in the global capital markets and the global
investment community but this is the first step.

Looking ahead, despite the challenges stemming from the pandemic, there is a new reality and potential in
Greece today. Modernization and Investments” are at the heart of the “Greece 2.0” program, the largest
plan developed in the modern history of the county aiming to change the economy model, transforming it
into a competitive and extroverted one, with a digital and efficient state.

The approximately EUR 31 billion that will be disbursed by the Recovery and Resilience Facility – in
addition to the funds from the European Development Programs included in the new EU budget for the
period 2021-2027 – can be the foundation for Greece to attract the significant and additional foreign
investments that the country needs.

Follow @thetimesgr 
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Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου
για την Alpha Bank»

 Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής – chief
financial officer του ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

 «Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες,
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου, προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

 Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

    
Σημαντική  άνοδος του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική, με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:
«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους» είπε. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη. 

Για τον πληθωρισμό

 Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν, αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Όπως δε συμπλήρωσε, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα
και αρνητικός, και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων».
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου> “Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την
Alpha Bank”

- Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank  στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής –
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του
23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο
εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με
σημαντική άνοδο του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile
της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική
στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα
δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών
στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η
έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την
επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.
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«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με
τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των
ενεργειών μείωσης του κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι
διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες».

Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς
εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Αναστασάτος (Eurobank)> Δεν ανατρέπει τη δυναμική της ελληνικής
οικονομίας η Ουκρανία

- Kλειδί η διάρκεια του πολέμου και η φύση των κυρώσεων

Την εκτίμηση ότι η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της
ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος
Αναστασάτος.

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum , υπογράμμισε
ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως
η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής.

«Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η
Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων
στο βραχυπρόθεσμο διάστημα» ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank.

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, «οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς
κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την
εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία».

Επιπλέον, υποστήριξε πως «η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια
της ΕΤΕπ».

Κατά τον κ. Αναστασάτο, αυτοί οι πόροι μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι
μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού
μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

«Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων» εξήγησε
σχετικά.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική
-ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο
του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των 31 δισ.
ευρώ και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών
τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια)».
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την
Alpha Bank»

Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha
Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector – Growth and Development
Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον
κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking «Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
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υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες».

Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.

Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κυμάτισε η ελληνική σημαία
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

Μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στο καντράν του
κυμάτισε η ελληνική σημαία

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis)
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Η ελληνική σημαία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

Μάλιστα βρέθηκε και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στο ταμπλό κυμάτισε η ελληνική σημαία.

 

 

 

 

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άδωνις Γεωργιάδης (@adonis_georgiadis)
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Λ.Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): Σημαντική πρόοδος για την τράπεζα το
2021

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ «Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook» του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά
Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία
αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022", σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας
ότι μέχρι το 2024 "περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού της
Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους". Παρέθεσε επίσης
μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank,
όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

"Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών", τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: "Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου". Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, "με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση".

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. "Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους". Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

"Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους"

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και "θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες". Και συμπλήρωσε: "Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
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κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank
Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum. 

“Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022”, σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 “περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους”. Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων. 

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

“Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών”, τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: “Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου”. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, “με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση”. 

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες  

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. “Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους”. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη. 

“Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους” 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και “θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες”. Και συμπλήρωσε: “Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
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κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.

Alpha Bank
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου
Capital Link Invest in Greece Forum

Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου
για την Alpha Bank»

 Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής - chief
financial officer του ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector -
Growth and Development Outlook" του 23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

 «Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες,
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου, προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

 Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική, με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:
«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους» είπε. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη. 

 Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν, αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Όπως δε συμπλήρωσε, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα
και αρνητικός, και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων».

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1853170/l-papagarufallou-alpha-bank-to-2021-itan-etos-simantikis-proodou-gia-tin-alpha-bank
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha
Bank

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum. 

“Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022”, σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 “περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους”. Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων. 

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

“Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών”, τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: “Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου”. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, “με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση”. 

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες 

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. “Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους”. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη. 

“Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους” 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και “θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες”. Και συμπλήρωσε: “Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

https://thebanker.gr/%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9/
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Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.

https://thebanker.gr/%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9/
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Λ. Παπαγαρυφάλλου: Ετος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής -
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ «Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook» του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022 », σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Σημαντική άνοδος του mobile banking
«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile
της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους».

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά
τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην
υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα,
αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Η επίπτωση του πληθωρισμού

https://www.imerisia.gr/oikonomia/trapezes/40469_l-papagaryfalloy-etos-simantikis-proodoy-2021-gia-tin-alpha-bank
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Οσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες».

Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε
μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα
πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στην
απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

https://www.imerisia.gr/oikonomia/trapezes/40469_l-papagaryfalloy-etos-simantikis-proodoy-2021-gia-tin-alpha-bank


https://www.irafina.gr/

 Publication date: 12/04/2022 19:58

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.irafina.gr/sfingei-ton-kloio-i-eforia-se-osous-echoun-chrei/

Σφίγγει τον κλοιό η Εφορία σε όσους έχουν χρέη
Χρωστάς στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το ενδεχόμενο να
«ξεφύγει» η επιστροφή και να γλιτώσει το συμψηφισμό ακόμα και αν υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες
διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το συντομότερο δυνατό, περιοδικούς, ανά
δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά, συμψηφισμοί
οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και χειρόγραφη. Εντός
του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο διασταυρώσεων και
συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία, όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές το χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημοσίων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έδωσε στίγμα προθέσεων, στην
τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που
θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε προσθέτοντας πως «σήμερα 7
στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική
Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και
τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση,
όσο και για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ ( μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με το χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με την συντριπτική πλειοψηφία των …πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των
«μηδενικών» και «πιστωτικών». Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά,
15,65% είναι πιστωτικά αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% ( σχεδόν ένας στους τέσσερις) με
χρεωστικά σημειώματα ( 13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να
κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης» με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου ,
την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα
πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.

Έλενα Λάσκαρη
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha
Bank

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum. 

"Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022", σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 "περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους". Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων. 

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

"Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών", τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: "Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου". Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, "με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση". 

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες 

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. "Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους". Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη. 

"Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους" 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και "θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες". Και συμπλήρωσε: "Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.

ALPHA BANK

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την
τράπεζα

"Σημεία αιχμής η εξυγίανση του ισολογισμού, η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού και
η αποφασιστική επένδυση στην ψηφιακή στρατηγική", ανέφερε.

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

"Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022", σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 "περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους". Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

"Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών", τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: "Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου". Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, "με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση".

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. "Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους". Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

"Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους"

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και "θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες". Και συμπλήρωσε: "Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
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αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την
Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha
Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector – Growth and Development
Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον
κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking «Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
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τράπεζες».

Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας-
Γεωργιάδης-Τσάκος

Follow @report247gr

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at
the New York Stock Exchange – «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for
Greece”, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON – AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO – AXIA VENTURES
GROUP LTD – BAIN CAPITAL CREDIT – CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS – CITIBANK EUROPE
PLC – D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS – ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS – EY – GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK – HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL – HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE – INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW
FIRM – LIGHTSOURCE bp – MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA – OLIVER WYMAN – PARTNERS
GROUP – PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS – PPC RENEWABLES – PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW
YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
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Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς 
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

Follow @report247gr
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ΑΑΔΕ: Στα σκαριά νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
Ένα νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in
Greece της Νέας Υόρκης.

Όπως είπε, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, γίνεται επεξεργασία ενός νέου πλαισίου (ruling)
που θα επιτρέπει τη χορήγηση εξειδικευμένης απάντησης στους ξένους επενδυτές σε ό,τι αφορά το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει -σύμφωνα με τον νόμο- την επένδυσή τους.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο κ. Πιτσιλής στο Capital Link Invest in Greece:

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
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- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.
Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση».
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Ο Μπουρλά απευθύνει πρόσκληση στους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα

Τι είπε για την οικονομία στο “Capital
Link Invest in Greece”

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε:

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε
κόστος, κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.
Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
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που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Λ.Παπαγαρυφάλλου: Σημαντική πρόοδος για την Alpha Bank το 2021
Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

"Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022", σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 "περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους". Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

"Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική
με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο
των συναλλαγών", τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: "Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο
αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε
τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που
σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω
κινητού τηλεφώνου". Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά
ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την
ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, "με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση
προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα
προς την ίδια κατεύθυνση".

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. "Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους". Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

"Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους"

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και "θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες". Και συμπλήρωσε: "Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
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κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Τράπεζες

Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου
το 2021 για την Alpha Bank»
12 April 2022

«Σημεία αιχμής η εξυγίανση του ισολογισμού, η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος
Μετασχηματισμού και η αποφασιστική επένδυση στην ψηφιακή στρατηγική»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking
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«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

http://nea-epoxi.gr/%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-cfo-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd/


https://www.reporter.gr/

 Publication date: 12/04/2022 19:41

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank
Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την
Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha
Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector – Growth and Development
Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον
κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking «Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών»,
τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των
συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο
αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα
έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού
τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
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επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες».

Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την
Alpha Bank»
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Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank  στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του
23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής
και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking «Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων
Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των
συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου
η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που
αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν
τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους»
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Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες».

Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε
μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να
κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη,
αλλά με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού
αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Διαβάστε επίσης

Φραγκίσκη Μελίσσα (Alpha Bank): Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην απελευθέρωση του
ταλέντου

Alpha Bank: Οικονομικό κλίμα και αβεβαιότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη-Η επίδραση της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

«Σημεία αιχμής η εξυγίανση του ισολογισμού, η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος
Μετασχηματισμού και η αποφασιστική επένδυση στην ψηφιακή στρατηγική»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
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Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha
Bank

Τι είπε ο Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer του Ομίλου, στο 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα
συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile banking
«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις
προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του
ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν
την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα
επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. «Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση
των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία,
ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική
ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι
ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και
ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα
επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»
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Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Παπαγαρυφάλλου στο Capital Link: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank

Όσα είπε ο CFO της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου για την πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2021 η τράπεζα

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank  στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας  και
στην ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής –
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek Banking
Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
ενεργητικού κατά ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα
συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile banking
«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του
λέοντος στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:

«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών
μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική
στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η
Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των
υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που
υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης  για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών
στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και
αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων
υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών
στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και
περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους
Μετόχους».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
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προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε
συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»
Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για
όλες τις τράπεζες». Και συμπλήρωσε:

«Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται
με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του
ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Διαβάστε ακόμη:

«Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» (και) στα cryptos

Ολικό comeback για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έκανε το 4×4 και «έπιασε» τις 920 μονάδες

Η Βίκυ Σάφρα και τα «ένοχα μυστικά» της οικογένειας – Πώς μοιράστηκε η περιουσία των $16
δισ. μετά τη δικαστική διαμάχη (pics)
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

Share
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«Σημεία αιχμής η εξυγίανση του ισολογισμού, η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος
Μετασχηματισμού και η αποφασιστική επένδυση στην ψηφιακή στρατηγική»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
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αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Η πρόταση της Αθήνας για τις αλλαγές του Συμφώνου Σταθερότητας
-|-

Η ολική διαγραφή των δημοσιονομικών κανόνων για χρέος και έλλειμμα όπως ισχύουν σήμερα, είναι η
βάση για τους νέους σύγχρονους δημοσιονομικούς κανόνες, που θα αρχίσουν να συζητούνται ουσιαστικά
τον Μάϊο, μόλις αποκτήσει νέα κυβέρνηση και η Γαλλία. 

Η Ελλάδα έχει προσαρμόσει στα σημεία τη δική της πρότασης για την αναμόρφωση του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με βάση την πλειοψηφούσα άποψη που διαμορφώνεται εντός της ΕΕ, όχι
μόνο από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Βορρά.

Ένα αδρό περίγραμμα του τι προτείνει τώρα η Ελλάδα, έδωσε από το συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε διεθνές κοινό επενδυτών.

Ξεκινώντας, είπε αυτό που παραδέχονται σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ. Μετά από δύο οικονομικές κρίσεις,
το να θέλει κάποιος να εφαρμόσει τους δημοσιονομικούς κανόνες όπως ισχύουν σήμερα, δεν έχει νόημα
και δεν θα δώσει καλή εικόνα και στις αγορές. Αν ενεργοποιούνταν άμεσα οι άκαμπτοι κανόνες για
ανώτατο όριο χρέους στο 60% του ΑΕΠ και του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ, η μεγάλη πλειοψηφία των
κρατών μελών της ΕΕ, θα εμφάνιζαν μεγάλες δημοσιονομικές αποκλίσεις. Κάτι τέτοιο όμως, θα έδινε μια
εικόνα κρίσης, την οποία θα έσπευδαν να προεξοφλήσουν οι αγορές.

Το νέο στοιχείο που προσέθεσε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι ότι οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες
δεν θα πρέπει να επιτάσσουν την εμπροσθοβαρή μείωση του χρέους. Το ίδιο λέει και η Ιταλία, η Ισπανία, η
Πορτογαλία αλλά και η Γαλλία αφού κάτι τέτοιο θα ” έπνιγε” την ανάπτυξη και τελικά, θα καθυστερούσε
αντί να επιταχύνει, τη δημοσιονομική προσαρμογή των προβληματικών χωρών. 

Τόνισε επίσης, ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι αντικυκλική και οι επενδύσεις να
προστατεύονται. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιτρέπεται οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε στασιμότητα
ή ύφεση, να επιταχύνουν δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες όμως, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στο χρέος
και το έλλειμμα. Αυτό ήταν και ένα βασικό μέρος της κοινής πρότασης Ολλανδίας – Ισπανίας που
παρουσιάστηκε στο τελευταίο Eurogroup και το ECOFIN. 

Η πρόταση της Κομισιόν 

Τέλος είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ένα πλαίσιο κανόνων που προωθεί την “ιδιοκτησία” των σχεδίων
δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική εποπτεία, καθώς και τη
δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας. Το κομμάτι αυτό της ελληνικής πρότασης
ενσωματώνει εκ των προτέρων τη σχετική πρόταση που ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει προγράμματα προσαρμογής που θα εξειδικεύονται με βάση τις
ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας και λαμβάνουν υπόψη και τον οικονομικό τους κύκλο. 

Με την “Κεντρική δημοσιονομική Ικανότητα” ο κ. Σταϊκούρας επαναφέρει πλαγίως, το θέμα της
μονιμοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κάτι τέτοιο θα έδινε την ευκαιρία, κάθε
υπεχρεωμένη χώρα να πριμοδοτείται με κοινοτικούς πόρους για επενδύσεις οι οποίες θα την επανέφεραν
στην ανάπτυξη και θα επιτάχυναν την μείωση χρέους και ελλείμματος.

Το τελευταίο δεν έχει υποστηρικτές στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επιμένουν ότι το Ταμείο
Ανάκαμψης θα πρέπει να είναι μια έκτακτη παρέμβαση. Εκτός αυτού, υπάρχουν χώρες (όπως πχ η
Γερμανία και η Φινλανδία) οι οποίες στη γενικότερη συζήτηση για την αλλαγή των δημοσιονομικών
κανόνων, μπορούν να συζητήσουν μόνο μια απλοποίηση και σε καμία περίπτωση ριζικές αλλαγές. 

Follow @thetimesgr 
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«Να επενδύσουν στην Ελλάδα» κάλεσε τους ξένους επενδυτές ο CEO της
Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά

«Να επενδύσουν στην Ελλάδα» κάλεσε τους
ξένους επενδυτές ο CEO της Pfizer Άλμπερτ
Μπουρλά
Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομία
Δημοσιευση: 12/04/2022 - 21:36
0 ΣΧΟΛΙΑ

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 
Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 
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Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 
Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 
Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;». 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

«Σημεία αιχμής η εξυγίανση του ισολογισμού, η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού και
η αποφασιστική επένδυση στην ψηφιακή στρατηγική»

Σχετικά Άρθρα

Μελίσσα (Alpha Bank): Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην αξιοποίηση των
εργαζομένων σε θέσεις με μεγαλύτερη αξία για τις τράπεζες
12/04/2022 - 18:11

Μυτιληναίος (Alpha Bank): Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι «μονόκεροι»
μπορούν να διαταράξουν τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών
08/04/2022 - 19:35

«Σημεία αιχμής η εξυγίανση του ισολογισμού, η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού και
η αποφασιστική επένδυση στην ψηφιακή στρατηγική» 
Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής -
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum. 
«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού
κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση
της αποδοτικότητας της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των
ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των
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εργασιακών χώρων. 
Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις
προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του
ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν
την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα
επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank  δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. 
«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους».
Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη
διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση
συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις
προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.
«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά
στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους» 
Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες
που επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». 
Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και
οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα
μεγέθη. 
Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων.
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ΧΑ: Πάνω από τις 920 μονάδες με κατασκευές και ενέργεια σε πρώτο πλάνο

Πώς διαμορφώνεται ο Γενικός Δείκτης
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών δείχνει να αυτονομείται σε σχέση με το εξωτερικό,
παρά το γεγονός ότι νέα προβλήματα έρχονται να προστεθούν.

 

 

Ο φόβος να μην επανεκλεγεί ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι κάτι που προβληματίζει τη Δύση με τον κίνδυνο
επικράτησης του λαϊκισμού στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σε χαλεπούς καιρούς.

Στην προσοχή της αγοράς βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος με κούρσα στην Ελλάκτωρ, ενόψει
αποτελεσμάτων, στην Άβαξ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εν αναμονή νέων κατασκευαστικών projects, όπως το Marin
Tower στο Ελληνικό, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.

Ποιοι σημείωσαν ιστορικά υψηλά

Νέα ιστορικά υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή, αλλά και πάρτι στο Jumbo (κέρδη 2,13%, στα 15,37) μετά
την δήλωση του Απόστολου Βακάκη να προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% για να μην πέσει η
μετοχή. Δήλωση που βρίσκεται στα όρια της παρερμηνείας, αφού θα μπορούσε να αποτελέσει και
πρόσκληση χειραγώγησης;

Ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. έκλεισε στις 921,37 μονάδες και με κέρδη 0,42% , ενώ οι συναλλαγές
ξεπέρασαν τα 93 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για αγορές των ελληνικών assets.

Τραπεζική πτώση – Άνοδος για κατασκευές και ενέργεια

Διακυμάνσεις στις τράπεζες, μετά την όχι και τόσο ενθαρρυντική έκθεση της Morgan Stanley σύμφωνα με
την οποία μειώνονται οι τιμές στόχοι σε Alpha και Πειραιώς. Ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε 0,23%,
στις 651 μονάδες. Απώλειες για την Άλφα στο 1,09 ευρώ με απώλειες 0,8%, αλλά κέρδη 2,19% για την
ΕΤΕ, στα 3,73 ευρώ με τη μετοχή να θεωρείται φαβορί ενόψει αναθεώρησης τους MSCI. Απώλειες μετά το
χθεσινό ράλι για την Eurobank κατά 1,4%, στο 1,05 ευρώ και λιγότερο, 0,37% για την Πειραιώς, στο 1,36
ευρώ.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για τον κατασκευαστικό κλάδο με την Άβαξ στο +1,8%, στα 0,85 ευρώ, 2,9%
τα κέρδη για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 9,90 ευρώ, πάνω από 3% τα κέρδη για την Ελλάκτωρ στο 1,37 ευρώ και
1,9% τα κέρδη για την Ιντρακάτ, στα 2,36 ευρώ.

Κίνηση βγήκε στην Lamda, που έκλεισε με άνοδο σχεδόν 3,4%, στα 6,50 ευρώ, αφού, μεταξύ άλλων, ο
CEO της εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για επαφές με θεσμικούς στο πλαίσιο του συνεδρίου της
Capital Link.

Κατά τα άλλα 3,7% τα κέρδη για την ΜΟΗ, στα 15,35 ευρώ λίγο πριν βρεθεί στα υψηλά 52 εβδομάδων.

Νέα υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή στα 17,50 ευρώ  με κέρδη πάνω από 4% και φήμες για ενδιαφέρον
απόκτησης συμμετοχής από ισχυρό fund με πρόσφατη παρουσία στη χώρα μας. Αντίδραση για τον
Μυτιληναίο πάνω από 2%, στα 15,96 ευρώ.

ΧΑ: Η εικόνα στο ταμπλό

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τέρνα
Ενεργειακή (+4,04%), της Motor Oil (+3,72%), της Lamda Development (+3,42%), της Ελλάκτωρ
(+3,01%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,91%) και της Εθνικής (+2,19%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση
σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-2,67%), της Coca Cola HBC (-1,91%), του ΟΤΕ (-1,91%) και
της ΕΥΔΑΠ (-1,81%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας
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(+2,76%), του Πετρελαίου (+2,11%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+2,10%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (-1,90%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-
1,77%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.577.759 και
5.975.603 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,986 εκατ.
ευρώ και η Alpha Bank με 11,584 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 67 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές .

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εβροφάρμα +7,73% και Μαθιός Πυρίμαχα +3,28%. Τη
μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Yalco -20,00% και Βιοτέρ -7,31%.
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Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά υψηλά για ΤΕΝΕΡΓ (άνω των 2 δισ. η
κεφαλαιοποίηση) – Πάρτι σε κατασκευές, Jumbo και Lamda

Στ. Κ. Χαρίτος

12 Απριλίου 2022 17:49

Παρά το χαμηλό τζίρο η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά δείχνει απίστευτη ορμή σε βαθμό που να
αυτονομείται από τις ξένες αγορές και σε μία μέρα ιδιαίτερα δύσκολη, αφού οι ανακοινώσεις για τον
πληθωρισμό σε Γερμανία και ΗΠΑ προκαλούν εγκεφαλικά.

Στο 7,3% ο πληθωρισμός στη Γερμανία και στο 8,5% στις ΗΠΑ, στα υψηλότερα επίπεδα από το 1981, τη
στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει μεν πως είναι τραγικά όσα συμβαίνουν στην
Ουκρανία, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Πλέον οι αγορές έρχονται αντιμέτωπες με τη νέα πραγματικότητα τον στασιμοπληθωρισμό και μάλιστα
σε δυσθεώρητα επίπεδα. Οι τιμές στις πρώτες ύλες βρίσκονται στο ταβάνι με το πετρέλαιο να κινείται
πλέον μεταξύ 96 και 101 δολάρια το βαρέλι.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αναζητούν την απεξάρτησή τους από το ρώσικο αέριο, με την Ελλάδα υπό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να επανενεργοποιεί εκ νέου τις εξορύξεις υδρογονανθράκων με ταχείς διαδικασίες,
αφού μέχρι τέλος του 2023 θα πρέπει να έχει γίνει χαρτογράφηση των πόσων, που υπάρχουν και η
δυναμικότητά τους.

Ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών δείχνει να αυτονομείται σε σχέση με το εξωτερικό, παρά
το γεγονός ότι νέα προβλήματα έρχονται να προστεθούν. Ο κίνδυνος να μην επανεκλεγεί ο Εμμανουέλ
Μακρόν είναι κάτι που προβληματίζει τη Δύση με τον κίνδυνο επικράτησης του λαϊκισμού στη δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σε χαλεπούς καιρούς.

Στην προσοχή της αγοράς βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος με κούρσα στην Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
3,01% 1,37 , ενόψει αποτελεσμάτων, στην Άβαξ ΑΒΑΞ 1,19% 0,85  και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,91%
9,90  εν αναμονή νέων κατασκευαστικών projects, όπως το Marin Tower στο Ελληνικό, προϋπολογισμού
250 εκατ. ευρώ.

Νέα ιστορικά υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ 4,04% 17,50 , αλλά και πάρτι στο Jumbo ΜΠΕΛΑ
2,47% 15,37  (κέρδη 2,13%, στα 15,37) μετά την δήλωση του Απόστολου Βακάκη να προβεί σε επαναγορά
ιδίων μετοχών μέχρι 10% για να μην πέσει η μετοχή. Δήλωση που βρίσκεται στα όρια της παρερμηνείας,
αφού θα μπορούσε να αποτελέσει και πρόσκληση χειραγώγησης;

Ο γενικός δείκτης του Χ.Α. έκλεισε στις 921,37 μονάδες και με κέρδη 0,42%, ενώ οι συναλλαγές
ξεπέρασαν τα 93 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για αγορές των ελληνικών assets.

Διακυμάνσεις στις τράπεζες, μετά την όχι και τόσο ενθαρρυντική έκθεση της Morgan Stanley σύμφωνα με
την οποία μειώνονται οι τιμές στόχοι σε Alpha ΑΛΦΑ -0,91% 1,09  και Πειραιώς ΠΕΙΡ -0,73% 1,36 .

Ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε 0,23%, στις 651 μονάδες. Απώλειες για την Alpha στο 1,09 ευρώ με
απώλειες 0,8%, αλλά κέρδη 2,19% για την ΕΤΕ , στα 3,73 ευρώ με τη μετοχή να θεωρείται φαβορί ενόψει
αναθεώρησης τους MSCI.

Απώλειες μετά το χθεσινό ράλι για την Eurobank ΕΥΡΩΒ -0,93% 1,06  κατά 1,4%, στο 1,05 ευρώ και
λιγότερο, 0,37% για την Πειραιώς, στο 1,36 ευρώ.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για τον κατασκευαστικό κλάδο με την Άβαξ στο +1,8%, στα 0,85 ευρώ, 2,9%
τα κέρδη για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 9,90 ευρώ, πάνω από 3% τα κέρδη για την Ελλάκτωρ στο 1,37 ευρώ
και 1,9% τα κέρδη για την Ιντρακάτ, στα 2,36 ευρώ.

Κίνηση βγήκε στην Lamda ΛΑΜΔΑ 3,34% 6,50 , που έκλεισε με άνοδο σχεδόν 3,4%, στα 6,50 ευρώ, αφού,
μεταξύ άλλων, ο CEO της εταιρείες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για επαφές με θεσμικούς στο πλαίσιο του
συνεδρίου της Capital Link.

Κατά τα άλλα 3,7% τα κέρδη για την Μotor Oil ΜΟΗ 3,72% 15,35 , στα 15,35 ευρώ λίγο πριν βρεθεί στα
υψηλά 52 εβδομάδων.

Νέα υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή στα 17,50 ευρώ με κέρδη πάνω από 4% και φήμες για ενδιαφέρον
απόκτησης συμμετοχής από ισχυρό fund με πρόσφατη παρουσία στη χώρα μας.
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Αντίδραση για τον Μυτιληναίο ΜΥΤΙΛ 2,18% 15,96  πάνω από 2%, στα 15,96 ευρώ.
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ΧΑ: Πάνω από τις 920 μονάδες με κατασκευές και ενέργεια σε πρώτο πλάνο
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να αυτονομείται σε σχέση με το εξωτερικό, παρά το
γεγονός ότι νέα προβλήματα έρχονται να προστεθούν. Ο φόβος να μην επανεκλεγεί ο Εμμανουέλ Μακρόν
είναι κάτι που προβληματίζει τη Δύση με τον κίνδυνο επικράτησης του λαϊκισμού στη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία της ευρωζώνης σε χαλεπούς καιρούς.

Στην προσοχή της αγοράς βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος με κούρσα στην Ελλάκτωρ, ενόψει
αποτελεσμάτων, στην Άβαξ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εν αναμονή νέων κατασκευαστικών projects, όπως
το Marin Tower στο Ελληνικό, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.

Νέα ιστορικά υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή, αλλά και πάρτι στο Jumbo (κέρδη 2,13%, στα 15,37) μετά
την δήλωση του Απόστολου Βακάκη να προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% για να μην πέσει η
μετοχή. Δήλωση που βρίσκεται στα όρια της παρερμηνείας, αφού θα μπορούσε να αποτελέσει και
πρόσκληση χειραγώγησης;

Ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. έκλεισε στις 921,37 μονάδες και με κέρδη 0,42%, ενώ οι συναλλαγές
ξεπέρασαν τα 93 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για αγορές των ελληνικών assets.

Διακυμάνσεις στις τράπεζες, μετά την όχι και τόσο ενθαρρυντική έκθεση της Morgan Stanley σύμφωνα με
την οποία μειώνονται οι τιμές στόχοι σε Alpha και Πειραιώς. Ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε 0,23%,
στις 651 μονάδες. Απώλειες για την Άλφα στο 1,09 ευρώ με απώλειες 0,8%, αλλά κέρδη 2,19% για την
ΕΤΕ, στα 3,73 ευρώ με τη μετοχή να θεωρείται φαβορί ενόψει αναθεώρησης τους MSCI. Απώλειες μετά το
χθεσινό ράλι για την Eurobank κατά 1,4%, στο 1,05 ευρώ και λιγότερο, 0,37% για την Πειραιώς, στο 1,36
ευρώ.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για τον κατασκευαστικό κλάδο με την Άβαξ στο +1,8%, στα 0,85 ευρώ, 2,9%
τα κέρδη για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 9,90 ευρώ, πάνω από 3% τα κέρδη για την Ελλάκτωρ στο 1,37 ευρώ και
1,9% τα κέρδη για την Ιντρακάτ, στα 2,36 ευρώ.

Κίνηση βγήκε στην Lamda, που έκλεισε με άνοδο σχεδόν 3,4%, στα 6,50 ευρώ, αφού, μεταξύ άλλων, ο
CEO της εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για επαφές με θεσμικούς στο πλαίσιο του συνεδρίου της
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Capital Link.

Κατά τα άλλα 3,7% τα κέρδη για την ΜΟΗ, στα 15,35 ευρώ λίγο πριν βρεθεί στα υψηλά 52 εβδομάδων.

Νέα υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή στα 17,50 ευρώ με κέρδη πάνω από 4% και φήμες για ενδιαφέρον
απόκτησης συμμετοχής από ισχυρό fund με πρόσφατη παρουσία στη χώρα μας. Αντίδραση για τον
Μυτιληναίο πάνω από 2%, στα 15,96 ευρώ.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Χρηματιστήριο: Η ελληνική, η μόνη αγορά στην Ευρώπη με κέρδη και
μετοχές με ιστορικά υψηλά!

Πάρτι στην ΤΕΝΕΡΓ

Ο γενικός δείκτης του Χ.Α. δείχνει να αυτονομείται σε σχέση με το εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι νέα
προβλήματα έρχονται να προστεθούν. Ο κίνδυνος να μην επανεκλεγεί ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι κάτι που
προβληματίζει τη Δύση με τον κίνδυνο επικράτησης του λαϊκισμού στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
της ευρωζώνης σε χαλεπούς καιρούς.

Στην προσοχή της αγοράς βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος με κούρσα στην Ελλάκτωρ, ενόψει
αποτελεσμάτων, στην Άβαξ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εν αναμονή νέων κατασκευαστικών  projects, όπως το
Marin Tower στο Ελληνικό, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.

Νέα ιστορικά υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή, αλλά και πάρτι στο Jumbo (κέρδη 2,13%, στα 15,37) μετά
την δήλωση του Απόστολου Βακάκη να προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% για να μην πέσει η
μετοχή. Δήλωση που βρίσκεται στα όρια της παρερμηνείας, αφού θα μπορούσε να αποτελέσει και
πρόσκληση χειραγώγησης;

Ο γενικός δείκτης του Χ.Α. έκλεισε στις 921,37 μονάδες και με κέρδη 0,42%, ενώ οι συναλλαγές
ξεπέρασαν τα 93 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για αγορές των ελληνικών assets.
Διακυμάνσεις στις τράπεζες, μετά την όχι και τόσο ενθαρρυντική έκθεση της Morgan Stanley σύμφωνα με
την οποία μειώνονται οι τιμές στόχοι σε Alpha και Πειραιώς. Ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε 0,23%,
στις 651 μονάδες. Απώλειες για την Άλφα στο 1,09 ευρώ με απώλειες 0,8%, αλλά κέρδη 2,19% για την
ΕΤΕ, στα 3,73 ευρώ με τη μετοχή να θεωρείται φαβορί ενόψει αναθεώρησης τους MSCI. Απώλειες μετά το
χθεσινό ράλι για την Eurobank κατά 1,4%, στο 1,05 ευρώ και λιγότερο, 0,37% για την Πειραιώς, στο 1,36
ευρώ.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για τον κατασκευαστικό κλάδο με την Άβαξ στο +1,8%, στα 0,85 ευρώ, 2,9%
τα κέρδη για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 9,90 ευρώ, πάνω από 3% τα κέρδη για την Ελλάκτωρ στο 1,37 ευρώ και
1,9% τα κέρδη για την Ιντρακάτ, στα 2,36 ευρώ.

Κίνηση βγήκε στην Λάμδα, που έκλεισε με άνοδο σχεδόν 3,4%, στα 6,50 ευρώ, αφού, μεταξύ άλλων, ο CEO
της εταιρείες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για επαφές με θεσμικούς στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital
Link.

Κατά τα άλλα 3,7% τα κέρδη για την ΜΟΗ, στα 15,35 ευρώ λίγο πριν βρεθεί στα υψηλά 52 εβδομάδων.

Νέα υψηλά για την Τέρνα Ενεργειακή στα 17,50 ευρώ με κέρδη πάνω από 4% και φήμες για ενδιαφέρον
απόκτησης συμμετοχής από ισχυρό fund με πρόσφατη παρουσία στη χώρα μας. Αντίδραση για τον
Μυτιληναίο πάνω από 2%, στα 15,96 ευρώ.
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Το “23ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM”
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη με φυσική παρουσία

«Από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτόγνωρων, διαδοχικών
και επάλληλων εξωγενών σοκ στα πεδία της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.
Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και τη συνεπακόλουθη υψηλή αβεβαιότητα, η
ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα ως
αποτέλεσμα των στοχευμένων αποτελεσματικών πολιτικών που σχεδίασε και υλοποίησε η Κυβέρνηση,
ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη διάρκεια του 23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν “A New Era – A New Direction for Greece”, που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 με φυσική παρουσία σε συνεργασία με το New York Stock
Exchange.
Στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας
– Το 2021 επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V».
– Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται (μεταξύ άλλων, η Ελλάδα έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις,
όπως αυτές των Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, Volkswagen, Amazon κ.ά.), ενώ οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύονται.
– Η ανεργία έχει συρρικνωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.
– Η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί.
– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί δραστικά.
– Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται.
– Η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές, παρόλο που στην
παρούσα φάση επηρεάζονται από τις παράλληλες κρίσεις, και ιδίως την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.
Η κρίση αυτή – με τα σημερινά δεδομένα – πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία μας. Δημιουργεί
πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν οδηγεί σε μη αντιστρεπτές καταστάσεις. «Θολώνει» τα επιτεύγματα και
τις ευοίωνες προοπτικές της χώρας, αλλά δεν καταστρέφει την – διεθνώς – καλή εικόνα της.
Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων μπροστά μας και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να
εφαρμόζουμε μια υπεύθυνη, συνετή και διορατική οικονομική πολιτική, η οποία στοχεύει στην επίτευξη
βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια, στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των
συνιστωσών του ΑΕΠ, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, στην έξοδο από
το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, στην επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων
δανείων, στη σταδιακή επάνοδο σε βιώσιμη θετική δημοσιονομική ισορροπία, στην ορθολογική αξιοποίηση
των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, και ιδίως των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και στην ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας.
Μέσω της συνεκτικής στρατηγικής μας, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες και τις
νέες προκλήσεις, να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική, εξωστρεφή, ανταγωνιστική,
καινοτόμο και ανθεκτική και να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια νέα εποχή υψηλής, βιώσιμης και
κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.»
Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω webcast με θέμα “A New
Era – A New Direction For Greece”.
Συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, πλήθος διεθνών επενδυτών,
επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 

Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταϊκούρας χτυπάει το Opening Bell του NYSE 
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY».

O Υπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President
& CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP) χτυπάνε το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι
από Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Η πρόταση της Αθήνας για τις αλλαγές του Συμφώνου Σταθερότητας
Του Τάσου Δασόπουλου

Η ολική διαγραφή των δημοσιονομικών κανόνων για χρέος και έλλειμμα όπως ισχύουν σήμερα, είναι η
βάση για τους νέους σύγχρονους δημοσιονομικούς κανόνες, που θα αρχίσουν να συζητούνται ουσιαστικά
τον Μάϊο, μόλις αποκτήσει νέα κυβέρνηση και η Γαλλία. 

Η Ελλάδα έχει προσαρμόσει στα σημεία τη δική της πρότασης για την αναμόρφωση του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με βάση την πλειοψηφούσα άποψη που διαμορφώνεται εντός της ΕΕ, όχι
μόνο από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Βορρά.

Ένα αδρό περίγραμμα του τι προτείνει τώρα η Ελλάδα, έδωσε από το συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε διεθνές κοινό επενδυτών.

Ξεκινώντας, είπε αυτό που παραδέχονται σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ. Μετά από δύο οικονομικές κρίσεις,
το να θέλει κάποιος να εφαρμόσει τους δημοσιονομικούς κανόνες όπως ισχύουν σήμερα, δεν έχει νόημα
και δεν θα δώσει καλή εικόνα και στις αγορές. Αν ενεργοποιούνταν άμεσα οι άκαμπτοι κανόνες για
ανώτατο όριο χρέους στο 60% του ΑΕΠ και του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ, η μεγάλη πλειοψηφία των
κρατών μελών της ΕΕ, θα εμφάνιζαν μεγάλες δημοσιονομικές αποκλίσεις. Κάτι τέτοιο όμως, θα έδινε μια
εικόνα κρίσης, την οποία θα έσπευδαν να προεξοφλήσουν οι αγορές.

Το νέο στοιχείο που προσέθεσε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι ότι οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες
δεν θα πρέπει να επιτάσσουν την εμπροσθοβαρή μείωση του χρέους. Το ίδιο λέει και η Ιταλία, η Ισπανία, η
Πορτογαλία αλλά και η Γαλλία αφού κάτι τέτοιο θα " έπνιγε" την ανάπτυξη και τελικά, θα καθυστερούσε
αντί να επιταχύνει, τη δημοσιονομική προσαρμογή των προβληματικών χωρών. 

Τόνισε επίσης, ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι αντικυκλική και οι επενδύσεις να
προστατεύονται. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιτρέπεται οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε στασιμότητα
ή ύφεση, να επιταχύνουν δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες όμως, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στο χρέος
και το έλλειμμα. Αυτό ήταν και ένα βασικό μέρος της κοινής πρότασης Ολλανδίας - Ισπανίας που
παρουσιάστηκε στο τελευταίο Eurogroup και το ECOFIN. 

Η πρόταση της Κομισιόν 

Τέλος είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ένα πλαίσιο κανόνων που προωθεί την "ιδιοκτησία" των σχεδίων
δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική εποπτεία, καθώς και τη
δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας. Το κομμάτι αυτό της ελληνικής πρότασης
ενσωματώνει εκ των προτέρων τη σχετική πρόταση που ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει προγράμματα προσαρμογής που θα εξειδικεύονται με βάση τις
ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας και λαμβάνουν υπόψη και τον οικονομικό τους κύκλο. 

Με την "Κεντρική δημοσιονομική Ικανότητα" ο κ. Σταϊκούρας επαναφέρει πλαγίως, το θέμα της
μονιμοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κάτι τέτοιο θα έδινε την ευκαιρία, κάθε
υπεχρεωμένη χώρα να πριμοδοτείται με κοινοτικούς πόρους για επενδύσεις οι οποίες θα την επανέφεραν
στην ανάπτυξη και θα επιτάχυναν την μείωση χρέους και ελλείμματος.

Το τελευταίο δεν έχει υποστηρικτές στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επιμένουν ότι το Ταμείο
Ανάκαμψης θα πρέπει να είναι μια έκτακτη παρέμβαση. Εκτός αυτού, υπάρχουν χώρες (όπως πχ η
Γερμανία και η Φινλανδία) οι οποίες στη γενικότερη συζήτηση για την αλλαγή των δημοσιονομικών
κανόνων, μπορούν να συζητήσουν μόνο μια απλοποίηση και σε καμία περίπτωση ριζικές αλλαγές. 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΥΠΟΙΚ)
ΧΡΕΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Άδ.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. 

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε: 

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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ΑΑΔΕ: Στα ”σκαριά” ειδικές υπηρεσίες για επενδυτές

ΑΑΔΕ: Στα ”σκαριά” ειδικές υπηρεσίες για επενδυτές
Aftodioikisi Publisher

“Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.”
Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για  πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής.

 Τέλος, οι επιστροφές με χειρόγραφο τρόπο

 “Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα” ανέφερε  ο κ. Πιτσιλής που τόνισε ότι  “περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε
και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων. Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται
φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η
διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά” τόνισε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι ήδη
“υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.”

Τα 16 έργα

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

 – τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,

– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

“Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023” τόνισε ο κ. Πιτισιλής που σημείωσε ότιω “έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως
τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει
τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.”

Η “ακτινογραφία” των πρώτων δηλώσεων
Την ίδια ώρα με βάση τα πρώτα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις 2022 έχουν ήδη υποβληθεί και
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εκκαθαριστεί φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των πολιτών δεν προκύπτει φόρος.

Αναλυτικά, δώδεκα μέρες  μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είχαν υποβληθεί  90.008
δηλώσεις με την πλειοψηφία να είναι οι μηδενικές.

Σχεδόν για το 75% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύπτει κανένας φόρος.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται  με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου (από το 100% στο 55%) με αποτέλεσμα οι
περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο.

Από την πρώτη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 28.542  φορολογούμενοι με
εισοδήματα από ενοίκια έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωση τους, όπως επίσης και 5.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η
εκκαθάριση των πρώτων 90.008 φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν τα νοικοκυριά για τα εισοδήματα
του 2021 δείχνουν τα εξής:

Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε
το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,435  εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2020.
Συγκεκριμένα  69.864  εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν ξεχωριστά για κάθε σύζυγο το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης ήταν μηδενικό.

Για το 15,65% των φορολογουμένων ή  18.259  φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.

Συνολικά το 75,51% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν
επιστροφή φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν το φόρο σε oκτώ  ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά
πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη  Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο  θα έχουν
έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί τον Φεβρουάριο
του 2022.

Γιώργος Αλεξάκης- Reporter.gr
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου (CFO): «Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για
την Alpha Bank»

«Σημεία αιχμής η εξυγίανση του ισολογισμού, η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος
Μετασχηματισμού και η αποφασιστική επένδυση στην ψηφιακή στρατηγική»

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής – 
Chief Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ “Greek
Banking Sector – Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.

«Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022»,
σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή
του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον
περιορισμό της βάσης κόστους». Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank , όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών
δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της
τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής
δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο
του mobile banking

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών», τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: «Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
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Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι
η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις
ελληνικές τράπεζες

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του
παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους». Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.

«Η επίπτωση του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του
κόστους»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι
περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Και συμπλήρωσε: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και
αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά
με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του
ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
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Άδ.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

«Είχα την τιμή να ακούσω υπέροχα λόγια από τους επενδυτές για την δουλειά μου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Τους ευχαριστώ» σημειώνει σε ανάρτηση του ο Υπουργός Ανάπτυξης ο οποίος ήταν κεντρικός
ομιλητής στο γεύμα στο Capital Link Forum.

Δείτε την ανάρτηση

Στη Νέα Υόρκη στο Capital Link Forum με τους @cstaikouras @npapathanasis @tsakloglou
παρουσιάσαμε το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδος. Είχα την τιμή να ακούσω υπέροχα λόγια
από τους επενδυτές για την δουλειά μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τους ευχαριστώ.
pic.twitter.com/dgD6U1VHb8

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 11, 2022
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Αναστασάτος (Eurobank): Δεν ανατρέπει τη δυναμική της ελληνικής
οικονομίας η Ουκρανία

Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, τόνισε σε παρέμβασή του
στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum ο κ. Τάσος Αναστασάτος ,
επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Οπως ανέφερε, η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να
προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την
πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας .

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση
της κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι
πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες
(πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια), σημείωσε ο κ. Αναστασάτος. 
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Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα, λέει ο Γεωργιάδης Τώρα είναι
η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα, λέει ο Γεωργιάδης

Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Γεωργιάδη

«Κυρίες και κύριοι,

βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως
συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια που έρχονται διότι συμφωνώ, και
ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις αυτό το οποίο πραγματικά μετράει
δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει.

Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης – ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού.

Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς.

Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο
αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000.

Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα.

Το πιθανότερο είναι, φίλε μου Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να
σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά, όμως, συνέβησαν.

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις
προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών.

Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ.

Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι
του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα του έλεγαν: μην πας εκεί, θα
αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά σου.

Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο όμορφη
χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως, επειδή
η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη.

Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ
σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν
για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο.

Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε
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από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για
να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς ένα.

Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί.

Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης.

Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι
μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από
τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους.

Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον
γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να
το καταφέρει, όμως,  αυτό έπρεπε εμείς ως Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και
κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας
επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς
ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια προβλήματά του.

Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει.

Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση να ανταγωνιστούμε στις
διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας έστειλαν το email που
έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα. Χαιρόμασταν σαν μικρά
παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center.

Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και
άλλες στρατηγικές επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά.

Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε.

Και σε όσους έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε
στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα
δύο χρόνια. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα
ακόμα έργο που είχε μπλοκάρει: το «μικρό Ελληνικό» της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια.
Τώρα όλα έχουν τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα
από τα καλύτερα στην χώρα.

Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω Covid, κάτι
το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.

Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
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στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο.

Και φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας.

Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.  Ντομπρόφσκι
ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο ένα βήμα
μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη αυτή την
περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον.

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που
ερχόμαστε από την Ελλάδα να σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για
επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο
τρόπο που διαχειριστήκαμε τα θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη
θητεία μας. Και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
Πρωθυπουργό – κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός
Πρωθυπουργός-  θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή
των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε.

Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.

Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος
Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της
εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική
της.

Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν
σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς
περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η
Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία
Ελλάδα με δυνατή οικονομία.

Σας ευχαριστώ πολύ».
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Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα, λέει ο Γεωργιάδης
Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Γεωργιάδη

«Κυρίες και κύριοι,

βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως
συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια που έρχονται διότι συμφωνώ, και
ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις αυτό το οποίο πραγματικά μετράει
δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει.

Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης – ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού.

Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς.

Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο
αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000.

Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα.

Το πιθανότερο είναι, φίλε μου Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να
σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά, όμως, συνέβησαν.

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις
προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών.

Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ.

Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι
του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα του έλεγαν: μην πας εκεί, θα
αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά σου.

Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο όμορφη
χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως, επειδή
η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη.

Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ
σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν
για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο.

Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε
από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για
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να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς ένα.

Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί.

Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης.

Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι
μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από
τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους.

Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον
γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να
το καταφέρει, όμως,  αυτό έπρεπε εμείς ως Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και
κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας
επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς
ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια προβλήματά του.

Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει.

Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση να ανταγωνιστούμε στις
διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας έστειλαν το email που
έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα. Χαιρόμασταν σαν μικρά
παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center.

Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και
άλλες στρατηγικές επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά.

Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε.

Και σε όσους έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε
στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα
δύο χρόνια. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα
ακόμα έργο που είχε μπλοκάρει: το «μικρό Ελληνικό» της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια.
Τώρα όλα έχουν τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα
από τα καλύτερα στην χώρα.

Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω Covid, κάτι
το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.

Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας.
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Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο.

Και φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας.

Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.  Ντομπρόφσκι
ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο ένα βήμα
μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη αυτή την
περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον.

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που
ερχόμαστε από την Ελλάδα να σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για
επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο
τρόπο που διαχειριστήκαμε τα θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη
θητεία μας. Και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
Πρωθυπουργό – κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός
Πρωθυπουργός-  θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή
των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε.

Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.

Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος
Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της
εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική
της.

Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν
σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς
περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η
Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία
Ελλάδα με δυνατή οικονομία.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Ελλάδα
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

https://www.argolidaportal.gr/news/65300/tora-einai-i-ora-gia-ependyseis-stin-ellada-leei-o-georgiadis


https://www.economix.gr/

 Publication date: 12/04/2022 16:18

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Άδ.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.
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Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Dev. Min.: Invitation to Greek-American businessmen to invest in Greece

What the Minister of Development and Investment said at the
23rd Annual Conference of "Capital Link Invest in Greece"
“Now is the time to come to Greece and invest”, is the message addressed by the Minister of Development
and Investment, Adonis Georgiadis, speaking at the 23rd Annual Conference of “Capital Link Invest in
Greece”, in New York.

Addressing in particular entrepreneurs of Greek origin, he stressed that every investor will come to invest
only if she/he believes that he will make a profit from his investment.

“Now is the time”

“But now that you see others, who are not Greeks, coming and investing in Greece, surely now is the right
time for you to come. Not because you are Greek, but because you will find opportunities in Greece and
people who will help you solve any problems that arise “.

Mr. Georgiadis stressed that in the last 2.5 years, the image of Greece has changed and is now an
attractive destination for investment. “If two years ago I told you, from this step here, that Elliniko would
have started in two years while we were discussing it for ten whole years, I think no one would believe me.
“Today we managed to have the work in Elliniko and to know that in a few years we will be able to be
proud of the beautiful works that will be made there”, he stated and added:

“Pfizer, which was the first foreign direct investment to come to the country, had 200 jobs in its original
plan. Today it has 700 jobs and I hope it exceeds 1,000. And it’s not just Pfizer. Microsoft is coming to
Greece. Digital Realty is coming to Greece. Amazon Web Services is coming to Greece. Meta-Facebook is
coming to Greece. And many more. ”

Microsoft

He recalled that 900 cities were candidates for the Microsoft data center and announced that next Friday
the investment will be approved along with other strategic investments by the inter-ministerial committee.

Finally, he underlined the repayment of the IMF loans but also the imminent exit of the country from the
European supervision. “Despite this turbulent period with the war, where everyone sees destabilization
and uncertainty, I tell you that we will continue in the same way in the future,” concluded Mr. Georgiadis.

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
Γαλλία: Η Λεπέν πλησιάζει τον Μακρόν
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Αναστασάτος (Eurobank): Δεν ανατρέπει τη δυναμική της ελληνικής
οικονομίας η Ουκρανία

Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, τόνισε σε παρέμβασή του
στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum ο κ. Τάσος Αναστασάτος ,
επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Οπως ανέφερε, η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να
προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την
πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας .

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση
της κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι
πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες
(πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια), σημείωσε ο κ. Αναστασάτος. 
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Παρέμβαση κ. Τ. Αναστασάτου στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum

Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής
οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και προέδρου του

Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New

York Forum.
 

Ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της
επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε
εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η
ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι
εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.
Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα
κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν
επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια).
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Γεωργιάδης σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις
στην Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε

στην Ελλάδα και να επενδύσετε

», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας
στο

23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»

, στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή , τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας  έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000 . Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την
διυπουργική επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο
μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ειδήσεις σήμεραΟ δήμος του Σαντιάγο ανακοινώνει… δελτίο στο νερό καθώς η ξηρασία στη
Χιλή μπαίνει στη 13η χρονιά!Πέθανε ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης ΣύκαρηςΧάος
στην Κίνα: Τα κρούσματα Covid καλπάζουν, τα μέτρα χαλαρώνουν, οι Κινέζοι σε απόγνωση
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Γεωργιάδης: Τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει

17.3 C
Athens
Tuesday, April 12, 2022

Just get to the point

Γεωργιάδης: Τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα
της Ελλάδας έχει αλλάξει
12/04/2022

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», επισήμανε ο Αδωνις Γεωργιάδης
από το 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Ν. Υόρκη.

Απευθυνόμενος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

Γεωργιάδης: Τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει -Ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»
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Άδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
“Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε”, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της “Capital Link
Invest in Greece”, στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ,
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

“Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν”.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. “Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί”, ανέφερε και
πρόσθεσε:

“Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.”

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. “Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον”,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών – οφειλών φόρων κάθε δύο μήνες
Με την πρεμιέρα του νέου συστήματος αυτόματων διασταυρώσεων και συμψηφισμών με
επιστροφές φόρου και οφειλών κάθε δύο μήνες  τόσο προς την Εφορία όσο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία θα σταματήσει η χρονοβόρα διαδικασία των συμψηφισμών οφειλών με επιστροφές που μέχρι
σήμερα γίνεται χειρόγραφα.

Η διαδικασία θα γίνεται κάθε δύο μήνες και έτσι οι επιστροφές φόρου αναμένεται να περιοριστούν
σημαντικά, καθώς 7/10 φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο. Παράλληλα θα σημειωθεί αύξηση
των δημοσίων εσόδων αφού θα κλείσουν κενά οφειλών.

Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε
στις προθέσεις το συστήματος λέγοντας ότι «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο
να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».

«Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφή φόρου, ταυτόχρονα χρωστούν στη
Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται
χειρόγραφα και τοπικά», σημείωσε ο κ. Πιτσιλής αναδεικνύοντας ότι με τη διαδικασία που ακολουθείται
σήμερα χάνεται χρόνος και για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ.
ευρώ έχουν πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενοι (συγκεκριμένα 4.049.913). Το πραγματικό χρέος των
παραπάνω μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ
ενώ τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία είναι 41 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σε 803 εκατ. ευρώ
ανήλθαν οι απλήρωτοι φόροι μόνο τον Ιανουάριο.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Τέλος στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις
επιστροφές φόρων που δικαιούνται οι
φορολογούμενοι επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ καθώς
δρομολογεί αυτόματους συμψηφισμούς οφειλών με
επιστροφές φόρων.

Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο
23ο Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε στην
Νέα Υόρκη, "δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο,
που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους
που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν
στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται
χειρόγραφα και τοπικά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους
φορολογούμενους. Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η
διαδικασία".

Τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα

Επίσης μίλησε και για τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. Όπως είπε " υπάρχει ένα μεγάλο
σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ,
με 16 υποέργα. Ενδεικτικά: τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,τα Business Intelligence,
Artificial Intelligence και Big Data Analytics, τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS, τον εντοπισμό
των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, την ψηφιοποίηση των
έγχαρτων αρχείων μας. Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την
υλοποίησή τους σταδιακά από το 2023".

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Πιτσιλή στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum

Όπως είπε ο Πιτσιλής" στην ΑΑΔΕ έχουμε τρεις προτεραιότητες: Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές
ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε
περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την
πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την
οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση. Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά
πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα. Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας,
τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.
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Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Επίσης, για το
σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο,
για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο
ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16
υποέργα. Ενδεικτικά:

τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα
και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από το 2023.

Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις. Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων
τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για
τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το
καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή,
εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους
παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει -
σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση".

#ΑΑΔΕ #ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ #ΦΟΡΟΙ #ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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T. Αναστασάτος (Eurobank): Δεν θα ανατραπεί η δυναμική
της οικονομίας – Περιορισμένος ο αντίκτυπος του πολέμου
12 April 2022

Την εκτίμηση ότι η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος.

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum, υπογράμμισε ότι η
ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
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εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).
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Την εκτίμηση ότι η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος.

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum, υπογράμμισε ότι η
ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).
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T. Αναστασάτος (Eurobank): Δεν θα ανατραπεί η δυναμική της οικονομίας –
Περιορισμένος ο αντίκτυπος του πολέμου

Την εκτίμηση ότι η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος.

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum, υπογράμμισε ότι η
ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).
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Γεωργιάδης στους ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ: «Τώρα είναι η ώρα να
έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε»

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της “Capital Link
Invest in Greece”, στη Νέα Υόρκη.
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Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
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πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Άδωνις Γεωργιάδης
ΗΠΑ
ΝΔ
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Άδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
capital.gr

"Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε", είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital Link
Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. "Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί", ανέφερε και
πρόσθεσε:

"Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα."

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. "Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον",
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

Διαβάστε ακόμα:
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Ά.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
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«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:
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«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Greek PM addresses 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum

"I can assure you that our appetite for reforms continues
unabated", said PM Kyriakos Mitsotakis
Greek PM Kyriakos Mitsotakis addressed a televised message to the 23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum entitled “A New Era – A New Direction for Greece “. The PM stressed the achievements
of the government during its three years in power, despite the difficulties faced and vowed to stay on track
with reforms.

The event was held with great success and excellent participation on Monday 11 April , 2022 with physical
presence, in collaboration with the New York Stock Exchange, large international banks and organizations,
with the support of the leading sponsors CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd., as well as with the
strong support of the Greek business and financial community.

The Annual Greek Investment Conference is a summit meeting for the Greek economy and investments,
attended by leading American and international investors, international and Greek companies,
international banks and organizations, and senior government officials. Having developed into an
institution for the presentation of investment opportunities emerging in Greece, the Conference brought
together prominent figures from the business world, as it brought together a number of international
investors, businessmen, bank executives, technocrats, political officials from Greece, Europe and America
and representatives of major Greek and European Organizations.

The Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, addressed the following message of
the government to the investors via video:

Ladies and gentlemen,

Dear friends,

It is with great pleasure that I address you today on the occasion of the 23rd Annual Capital Link. The first
one to be taking place with physical presence after two consecutive virtual forums.

After almost three years in government, we are now able to take stock of both the policies that we have
put in place and the results being delivered. We are now a resilient nation with confidence in our future.

In 2021, the Greek economy bounced back stronger than expected, exceeding its pre-pandemic level by
the end of the year. And unemployment has dropped faster than elsewhere, below its pre-pandemic level,
and to its lowest rate since 2010.

But of course we know that our job is far from over. We can ill-afford complacency. 2022 is no less
turbulent than the previous years. The war in Ukraine poses a grave challenge on multiple fronts. Inflation
is affecting households and businesses both in Europe and the US. And of course the pandemic is always
on the backburner.
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The good news is that Greece’s standing in the world is very different from where we found ourselves
three years ago. We have proven that we can overcome great challenges and deliver change for the
better.

Last week we announced that Greece has paid off its entire debt from the financial crisis to the
International Monetary Fund, two years ahead of schedule.

Large multinationals are making significant investments in a variety of sectors; from tourism to
datacenters; and from renewables to semiconductor technology.
Greek businesses are becoming more competitive, dynamic and extrovert in their effort to thrive in an
ever-changing world.

And our country is turning into a significant tech hub, with Greek startups growing rapidly and forming
partnerships with global leaders in their respective fields.

In this context, it comes as no surprise that many Greeks who left the country over the years of the crisis
are contemplating coming back, and actually acting on it. Their international experience is a valuable asset
for us. As more opportunities arise, more Greeks of the so-called brain drain generation will choose to
grasp them. And as the talent pool grows, more businesses will choose to invest in Greece, leading to a
virtuous cycle for the economy and the country as a whole.

Ladies and Gentlemen,

Back in 2019, in my first address to Capital Link as Prime Minister, I laid out the government’s ambitious
agenda in various policy areas. I talked about our aim to reduce taxation and social security contributions;
I referred to PPC’s restructuring plan; our efforts to digitize the state; and our target to slash NPEs in the
banking sector.

Almost three years later, and despite a pandemic and several other crises that came along, we have made
good on our promises. Taxes and social security contributions have been cut; shares in the Public Power
Corporation have surged almost tenfold and the company completed a very successful capital increase;
our state digitalisation efforts are well under way; and our four systemic banks are on track for single-digit
NPEs next year.

And of course there is more to come. I can assure you that our appetite for reforms continues unabated.

On top of our already ambitious agenda, we have the accelerating force of Greece 2.0, Greece’s Recovery
and Resilience Plan, a comprehensive set of investments and reforms. Our country is the recipient of over
30 billion euros in grants and low interest loans. The majority of those will facilitate our plans for the green
transition and the digital transformation. The entirety of the loans is being directed to the private sector
through the banking system in a transparent and efficient way.

It is my firm belief that – as the title of this year’s conference suggests – Greece is indeed entering a new
era. In this proud chapter, every Greek, irrespective of where he or she lives, can play an active role in our
collective effort.

Together we are building something very special. And I am very grateful to you all.
Thank you and I wish you every continued success.

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
Γαλλία: Ο Νικολά Σαρκοζί, στηρίζει τον Εμανουέλ

Μακρόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών
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Γεωργιάδης σε επιχειρηματίες: "Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και
να επενδύσετε"

"Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε", ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital Link
Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://www.news247.gr/politiki/georgiadis-se-epicheirimaties-tora-einai-i-ora-na-erthete-stin-ellada-kai-na-ependysete.9593687.html


http://www.sepe.gr/

 Publication date: 12/04/2022 14:18

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Αναστασάτος (Eurobank): Δεν θα ανατραπεί η δυναμική της ελληνικής
οικονομίας

Οικονομία

12 Απριλίου 2022

Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum.Ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία
ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν
από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές
δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί
προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα
ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της
κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των
κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα
είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την
Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό
της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των
επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι
η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα
κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν
επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια).ΑναστασάτοςEurobankΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΑΔΑπόλεμος
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

12 Απριλίου 2022

Κάλεσμα στους επενδυτές να εμπιστευτούν την Ελλάδα έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece» στη Νέα
Υόρκη.Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης και σε αυτόν τον τομέα,
εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση υπό δύσκολες συνθήκες. Συγκεκριμένα, ανέφερε
στην ομιλία του: «Κυρίες και κύριοι,  βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους
περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια
που έρχονται διότι συμφωνώ, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις
αυτό το οποίο πραγματικά μετράει δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει. 
Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης - ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού.  Αν πριν από δύο χρόνια σας
έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια
το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς.  Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της
Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η
πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα
έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000.  Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft
έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services έρχεται στην
Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.  Το πιθανότερο είναι, φίλε μου
Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά,
όμως, συνέβησαν.  Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες
επενδύσεις προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο
χωρών.  «Καταφέραμε να αλλάξουμε τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα» Το
κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ.  Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να
επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα
του έλεγαν: μην πας εκεί, θα αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά
σου.  Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο
όμορφη χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως,
επειδή η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη.  Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως
Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του
Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο
μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο.  Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να
ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το
Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς
ένα.  Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να
ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν
εκεί.  Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης. Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση
επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν
υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως
Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη
Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους.  Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας
από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο
σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να το καταφέρει, όμως,  αυτό έπρεπε εμείς ως
Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει. Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι
εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε
αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα
διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια
προβλήματά του.  «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» Προβλήματα θα
υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν προκύψει ένα
πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα χρήματά τους. Και
πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει.  Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση
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να ανταγωνιστούμε στις διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας
έστειλαν το email που έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα.
Χαιρόμασταν σαν μικρά παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center.  Και αυτή την εβδομάδα, την
Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και άλλες στρατηγικές
επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά.  Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς
εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε.  Και σε όσους
έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε στην Ελλάδα
για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν να
επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία.  Εφόσον όμως
τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα
είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες
στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν.  «Η
Κυβέρνηση κατάφερε υπό αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα» Βλέπω το φίλο μου τον
κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα δύο χρόνια. Ο κύριος
Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα ακόμα έργο που είχε
μπλοκάρει: το “μικρό Ελληνικό” της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια. Τώρα όλα έχουν
τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα από τα καλύτερα
στην χώρα.  Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω
Covid, κάτι το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.
Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας. 
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο.  Και
φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας.  Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 
Ντομπρόφσκι ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο
ένα βήμα μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη
αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον.  Θέλω, λοιπόν, να σας
ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που ερχόμαστε από την Ελλάδα να
σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να
σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο τρόπο που διαχειριστήκαμε τα
θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη θητεία μας. Και αν ο ελληνικός λαός
αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό - κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα
συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός Πρωθυπουργός-  θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να
εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε.  Παρόλη αυτή
την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας
λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.  Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω.
Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι
πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα
θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με
την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική της.  Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι
πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα
ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία
Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία Ελλάδα με δυνατή οικονομία.  Σας ευχαριστώ πολύ». 
 ΓεωργιάδηςΕπενδύσειςυπουργείο Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνCAPITAL LINK INVEST IN GREECEΝέα Υόρκη
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Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή
Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece” τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd., καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε έναν θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης
προς τους Επενδυτές μέσω βίντεο:

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος, που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό
τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν
συνεργασίες με εταιρίες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο
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έτος. Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα -ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων».
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Αδ.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Τάσος Αναστασάτος: Η Ουκρανική κρίση δεν θα ανατρέψει την δυναμική
ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας

H ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες  να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής
οικονομολόγος του ομίλου Eurobank .
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ο κ. Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum, εξήγησε πως  η ουκρανική κρίση, όπως και
σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας.

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος , καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.
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Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα  και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027  και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια , όχι μόνο παρέχουν
άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας
προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -
ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο
πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των
€31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των
ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).
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Έρχεται το πρώτο ελληνικό «πράσινο ομόλογο» - Τι άκουσαν οι επενδυτές
στην Ν. Υόρκη

Νίκος Ζαργάνης

«Δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της ευνοϊκής
δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού
Δημοσίου, η δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις πτυχές
της, τόσο από την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και ως προς τον όγκο των εκδόσεων,
τις διάρκειες, κ.λπ».

Στη λέξη «ευελιξία» και στις επόμενες εκδόσεις ομολόγων, επικεντρώθηκε λοιπόν ο επικεφαλής του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ομιλία του στο συνέδριο του Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς να σκαρφαλώνει και χθες ακόμη υψηλότερα φτάνοντας κοντά στο
2,9%, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών με εξαίρεση τις πρώτες ημέρες της
πανδημίας, όλη η αγορά αναρωτιέται αν ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει σε επόμενη έκδοση ή θα κάνει χρήση
του πλεονεκτήματος που εξασφαλίζουν τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας για να περιμένει
καλύτερες συνθήκες στην αγορά.

Ουσιαστικά, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή
είναι ότι δεν δεσμεύεται από τον στόχο που είχε τεθεί στις αρχές του χρόνου για ένα εμπροσθοβαρές
εκδοτικό πρόγραμμα με στόχο το μεγαλύτερο μέρος των εκδόσεων συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ για το
2022 να γίνει στους πρώτους μήνες της χρονιάς.

Τι είπε ουσιαστικά στους επενδυτές ο Δημήτρης Τσάκωνας;

1. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκδίδει ομόλογα αναφοράς συμπληρώνοντας τα κενά στο φάσμα λήξεων,
παρέχοντας επιπλέον ρευστότητα και μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης
του ελληνικού δημοσίου. Στόχος του ΟΔΔΗΧ να διατηρηθεί μια κανονική κλήση στην καμπύλη αποδόσεων
των κρατικών χρεογράφων.

2. Παραμένει ο στόχος για έκδοση πράσινου ομολόγου μέσα στο 2022. Δεν απορρίπτεται δε η δυνατότητα
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της «πράσινης» στρατηγικής χρηματοδότησης ώστε να ενσωματώνει
έργα και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα ή έργα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει.
Στόχος της έκδοσης πράσινου ομολόγου θα είναι η επέκταση της βάσης των επενδυτών

3. Στόχος παραμένει η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του χρέους τόσο του ποσοστού
των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως προς το ΑΕΠ όσο και του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ.
Νούμερα δεν ειπώθηκαν στις ομιλίες στη Νέα Υόρκη ωστόσο οι προβλέψεις φέρνουν την αναλογία του
χρέους ως προς το ΑΕΠ ακόμη και στο 180-183% μέχρι το τέλος του 2022 κυρίως λόγω της αύξησης του
ονομαστικού ΑΕΠ στα 200 δις. ευρώ.
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Γεωργιάδης από τη Ν. Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

 Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων @AdonisGeorgiadi στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο
της “Capital Link Invest in Greece”, στη Νέα
Υόρκηhttps://t.co/LOloVCcVQZpic.twitter.com/hZunPaE0W9

— Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (@MinDevGR) April 12, 2022

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.
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Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε, είναι
το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link Invest in Greece, στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να
επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να
έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η
σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες,
αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που
θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
Invest in Greece, στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος, δε, στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα
έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του καθώς έτσι λειτουργεί η
οικονομία.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την ομιλία του σημείωσε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει
και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση
επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις
εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα.
Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook
έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε οι επενδυτές δεν έρχονταν στην Ελλάδα καθώς η χώρα είχε κακή φήμη σε ό,τι αφορούσε τη
γραφειοκρατία και άλλα προβλήματα, σημειώνοντας ότι από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση
δούλεψε πολύ σκληρά για να το αλλάξει αυτό.

«Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει», επισήμανε.

Τέλος, ειδική αναφορά έκανε στην εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της
χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ν. Ντομπρόφσκις. 

«Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον», συμπλήρωσε ο
υπουργός Ανάπτυξης.
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Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»

Μήνυμα προς τους επενδυτές απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είπε ο υπουργός απευθυνόμενος
σε επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή και πρόσθεσε: «ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του».

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. 

«Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα
να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε
περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και
ανήγγειλε ότι την ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις
από την διυπουργική επιτροπή.

Ακόμα, ο υπουργός υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και
την επικείμενη έξοδο της χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. 

«Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο Άδωνις
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Γεωργιάδης.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Γεωργιάδης: Είναι η κατάλληλη ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη απευθύνθηκε στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή,
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Για τις επενδύσεις μεγάλων κολοσσών στην Ελλάδα
«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Γράψτε το σχόλιο σας
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Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

Μήνυμα απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Radar Team

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε.  Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή
θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το
βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω
δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Έξοδος στις αγορές με «τσιμπημένα» επιτόκια
Οικονομία

12 Απριλίου 2022

Την ημέρα που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς έφτανε στο 2,9%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα
του 2019,  ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επιχείρησε από το βήμα του συνεδρίου του
Capital Link στη Νέα Υόρκη να δώσει «εγγυήσεις» για τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά τη
χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Στόχος να κρατηθεί ενεργό το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για
τοποθετήσεις στα ελληνικά «χαρτιά» και να δρομολογηθεί υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες εν
μέσω «καταιγίδας» η επόμενη έκδοση ελληνικού ομολόγου, πιθανότατα και πάλι 10ετούς διάρκειας. 
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Σταϊκούρας: Σημαντικά τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας

Συλλογικές δράσεις απαιτούν οι δραματικές συνέπειες του
πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία
Μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link  που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη ο Υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε οτι “από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία
δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών εξωγενών κραδασμών στους τομείς της υγείας,
της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την
υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα στοχευμένων και αποτελεσματικών
πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.”

Παράλληλα ο υπουργός ανέφερε ότι το 2021 “επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V». Ενισχύθηκαν οι
επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά. Υποστηρίχτηκε
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε. Τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.Η ελληνική κυριαρχία
αναβαθμίστηκε. Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλικής προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική”.

Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα,
χειροτερεύει. Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες στην οικονομία βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή
πίεση. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και
φυσικά η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Και οι εθνικές ενέργειες για την
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν. Χρειάζονται λοιπόν συλλογικές
απαντήσεις, άμεσα”

NEWSLETTER

Κάντε εγγραφή στο newsletter του foodlife.gr για να μαθαίνετε ο,τι συμβαίνει στον κλάδο των τροφίμων
και του λιανεμπορίου στην Ελλάδα αλλά και τις νέες διατροφικές τάσεις σε όλον τον κόσμο
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος  από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή  και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει  και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος  από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή  και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ψυχραιμία»: Τι κατέθεσε ο δεύτερος αστυνομικός
για τον Αναγνωστόπουλο

Γιατί να θέλει κάποιος να φτιάξει ένα «μεθυσμένο σπίτι»; Επειδή έχει
φαντασία

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει  και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Άδωνις Γεωργιάδης: Φιλική στις επενδύσεις η Ελλάδα
Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυμα του υπουργού Ανάπτυξης στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest
in Greece»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.
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Έξοδος στις αγορές με «τσιμπημένα» επιτόκια
www.naftemporiki.gr

   Από την έντυπη έκδοση   

   Του Θάνου Τσίρου  thtsiros@naftemporiki.gr   

 Την απόφαση για άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και επιστροφή στα πλεονάσματα από το
2023 προβάλλει στους ξένους επενδυτές η κυβέρνηση. Την ημέρα που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς
έφτανε στο 2,9%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2019, με μόνη εξαίρεση τις πρώτες ημέρες του
lockdown στις αρχές του 2020, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επιχείρησε από το βήμα του
συνεδρίου του Capital Link στη Νέα Υόρκη να δώσει «εγγυήσεις» για τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον
αφορά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής. 

 Ο στόχος διπλός: Πρώτον, να κρατηθεί ενεργό το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τοποθετήσεις
στα ελληνικά «χαρτιά» και να δρομολογηθεί υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες εν μέσω
«καταιγίδας» η επόμενη έκδοση ελληνικού ομολόγου, πιθανότατα και πάλι 10ετούς διάρκειας. Και,
δεύτερον, να πειστούν οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης για την πρόθεση της Ελλάδας να επιστρέψει
στα πρωτογενή πλεονάσματα ήδη από το 2023, αλλά και να παράγει από το 2024 πρωτογενή
πλεονάσματα ικανά να καλύπτουν τους τόκους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καθώς έτσι θα
ανοίξει ο δρόμος για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.  Οι προβλέψεις    

 Ο υπουργός Οικονομικών είχε την ευκαιρία να μεταφέρει στους εκπροσώπους των μεγαλύτερων
επενδυτικών κεφαλαίων τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ελλάδας. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά
ότι και φέτος η Ελλάδα θα καταφέρει να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 3%. Από την άλλη,
οι επενδυτικοί οίκοι ενημερώθηκαν για τις προθέσεις να συγκρατηθεί το φετινό πρωτογενές έλλειμμα στο
επίπεδο του 2% του ΑΕΠ, ώστε να καταστεί ευκολότερη η επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα από το
2023. 

 Πρακτικά, η Ελλάδα θέλει να συγκρατήσει το πρωτογενές έλλειμμα φέτος όσο το δυνατόν χαμηλότερα
από τα 5 δισ. ευρώ, ώστε του χρόνου να μπορέσει να παραγάγει πρωτογενές πλεόνασμα ακόμη και 2 δισ.
ευρώ, επιτυγχάνοντας πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή 6 δισ. ευρώ. Αυτή σε μεγάλο βαθμό θα
στηριχτεί στη μη επανάληψη των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί και φέτος, αλλά και στα πρόσθετα
φορολογικά έσοδα που θα φέρει η ονομαστική και πραγματική αύξηση του ΑΕΠ. Εκτός από τις
μακροοικονομικές και τις δημοσιονομικές προβλέψεις, οι αγορές ενημερώθηκαν από την ελληνική
αποστολή και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρέους, αλλά και την προσδοκώμενη πορεία του
αναλογικά με το ΑΕΠ. Δεδομένου ότι για το 2022 το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να φτάσει σε
ονομαστικούς όρους κοντά στα 200 δισ. ευρώ, η αναλογία του χρέους που αναμένεται να κινηθεί στην
περιοχή των 356-358 δισ. ευρώ ως προς το ΑΕΠ μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο 182%-183% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης, η αναλογία μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ακόμη
και στο 150% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράγονται πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξεως του 2%-2,5% στην τριετία 2024-2026. 

 Αυτές οι προβλέψεις -οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο
πόλεμοςσυνδυάστηκαν με την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού χρέους. Πρώτον,
τη μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης -τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης-, αλλά και το
γεγονός ότι οι τόκοι είναι ουσιαστικά «κλειδωμένοι» για τα επόμενα χρόνια στα επίπεδα των 5-5,5 δισ.
ευρώ σε ετήσια βάση. 
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Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», επισήμανε ο Αδωνις Γεωργιάδης από το
23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Ν. Υόρκη.

Απευθυνόμενος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

Γεωργιάδης: Τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει -Ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Η χώρα θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, παρά την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, τόνισε ο Άδωνις
Γεωργιάδης

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Αναστασάτος - Eurobank: Προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης για την ελληνική
οικονομία το 2022

Μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των
απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να
σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τάσος Αναστασάτος,
επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum.

«Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής» είπε ο κ. Αναστασάτος.

«Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος» πρόσθεσε, «καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να
επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα».

«Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ» σημείωσε.

«Αυτοί οι πόροι» σημείωσε, «μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο
παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου
της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις
εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες
οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων».

«Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια)» κατέληξε ο κ. Αναστασάτος.
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Προσκλητήριο Γεωργιάδη στους ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ: Ελάτε να
επενδύσετε

Στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη, μίλησε ο Άδωνις
Γεωργιάδης, απευθύνοντας πρόσκληση στους ομογενείς επιχειρηματίες να έρθουν στην Ελλάδα και να
επενδύσουν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε προσκλητήριο στους ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ, προκειμένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα. «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε.  Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή
θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το
βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω
δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος  από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή  και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει  και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://www.cnn.gr/politiki/story/308403/georgiadis-tora-einai-i-ora-gia-ependyseis-stin-ellada
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς
την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος
στις χειρόγραφες διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους
φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

https://www.briefingnews.gr/ellada/expres-sympsifismoi-ofeilon-se-eforia-kai-asfalistika-tameia-me-epistrofes-foroy
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος  από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή  και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει  και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://adieksodos.gr/georgiadis-tora-einai-i-ora-gia-ependyseis-stin-ellada/
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Άδωνις Γεωργιάδης: Φιλική στις επενδύσεις η Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη. Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική
καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από
την επένδυσή του. «Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να
επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε
Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε
τα όποια προβλήματα προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα»

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.» Υπενθύμισε ότι
για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την ερχόμενη Παρασκευή η
επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη Νέα Υόρκη στο Capital Link Forum με τους @cstaikouras @npapathanasis @tsakloglou παρουσιάσαμε
το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδος. Είχα την τιμή να ακούσω υπέροχα λόγια από τους επενδυτές για την
δουλειά μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τους ευχαριστώ. pic.twitter.com/dgD6U1VHb8

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 11, 2022

https://www.alphafreepress.gr/2022/04/12/politikh/adonis-georgiadis-filiki-stis-ependyseis-i-ellada/
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Έξοδος στις αγορές με «τσιμπημένα» επιτόκια
- 

Του Θάνου Τσίρου
[email protected]  

Παρά την αναρρίχηση των αποδόσεων των ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των 2,5 τελευταίων ετών,
η Ελλάδα κρατά ανοικτό το ενδεχόμενο έκδοσης νέου ομολόγου το επόμενο χρονικό διάστημα.

Την απόφαση για άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και επιστροφή στα πλεονάσματα - 2023
προβάλλει στους ξένους επενδυτές η κυβέρνηση. Την ημέρα που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς έφτανε
στο 2,9%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2019, με μόνη εξαίρεση τις πρώτες ημέρες του
lockdown στις αρχές του 2020, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επιχείρησε - βήμα του
συνεδρίου του Capital Link στη Νέα Υόρκη να δώσει «εγγυήσεις» για τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον
αφορά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής.

Ο στόχος διπλός: Πρώτον, να κρατηθεί ενεργό το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τοποθετήσεις στα
ελληνικά «χαρτιά» και να δρομολογηθεί υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες εν μέσω «καταιγίδας» η
επόμενη έκδοση ελληνικού ομολόγου, πιθανότατα και πάλι 10ετούς διάρκειας. Και, δεύτερον, να πειστούν
οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης για την πρόθεση της Ελλάδας να επιστρέψει στα πρωτογενή
πλεονάσματα ήδη - 2023, αλλά και να παράγει - 2024 πρωτογενή πλεονάσματα ικανά να καλύπτουν τους
τόκους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καθώς έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας.

Ο υπουργός Οικονομικών είχε την ευκαιρία να μεταφέρει στους εκπροσώπους των μεγαλύτερων
επενδυτικών κεφαλαίων τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ελλάδας. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά
ότι και φέτος η Ελλάδα θα καταφέρει να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 3%. Από την άλλη,
οι επενδυτικοί οίκοι ενημερώθηκαν για τις προθέσεις να συγκρατηθεί το φετινό πρωτογενές έλλειμμα στο
επίπεδο του 2% του ΑΕΠ, ώστε να καταστεί ευκολότερη η επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα - 2023.

Πρακτικά, η Ελλάδα θέλει να συγκρατήσει το πρωτογενές έλλειμμα φέτος όσο το δυνατόν χαμηλότερα
από τα 5 δισ. ευρώ, ώστε του χρόνου να μπορέσει να παραγάγει πρωτογενές πλεόνασμα ακόμη και 2 δισ.
ευρώ, επιτυγχάνοντας πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή 6 δισ. ευρώ. Αυτή σε μεγάλο βαθμό θα
στηριχτεί στη μη επανάληψη των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί και φέτος, αλλά και στα πρόσθετα
φορολογικά έσοδα που θα φέρει η ονομαστική και πραγματική αύξηση του ΑΕΠ. Εκτός από τις
μακροοικονομικές και τις δημοσιονομικές προβλέψεις, οι αγορές ενημερώθηκαν από την ελληνική
αποστολή και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρέους, αλλά και την προσδοκώμενη πορεία του
αναλογικά με το ΑΕΠ. Δεδομένου ότι για το 2022 το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να φτάσει σε
ονομαστικούς όρους κοντά στα 200 δισ. ευρώ, η αναλογία του χρέους που αναμένεται να κινηθεί στην
περιοχή των 356-358 δισ. ευρώ ως προς το ΑΕΠ μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο 182%-183% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης, η αναλογία μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ακόμη
και στο 150% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράγονται πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξεως του 2%-2,5% στην τριετία 2024-2026.

Αυτές οι προβλέψεις -οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο
πόλεμοςσυνδυάστηκαν με την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού χρέους. Πρώτον,
τη μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης -τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης-, αλλά και το
γεγονός ότι οι τόκοι είναι ουσιαστικά «κλειδωμένοι» για τα επόμενα χρόνια στα επίπεδα των 5-5,5 δισ.
ευρώ σε ετήσια βάση.

NewsLetter

https://sofokleous10.gr/2022/04/12/%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%80/


https://www.maritimes.gr/

 Publication date: 12/04/2022 12:56

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις,
Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

14 Ενότητες – 64 Ομιλητές 

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο  23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
2022 με φυσική παρουσία,  σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy
Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των
επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες
προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών,
επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μεσω webcast με
θέμα “A New Era – A New Direction For Greece”.  
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου,
ανέπτυξε την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, κάνοντας
κεντρική ομιλία με θέμα : «ACCELERATING GROWTH - GOVERNMENT ECONOMIC POLICY &
OBJECTIVES». 

Ο Υπουργός συμμετείχε στο επίσημο μεσημεριανό γευμα κατά τη διάρκεια του οποίου έκαναν
ομιλίες : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο κ. Jay
Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, ο Dr. Nikolas
P. Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of
Greek & Global Shipping”, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο
Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert Bourla. 
Συναντήσεις Ξένων Θεσμικών Επενδυτών : Ο Υπουργός συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με
Ξένους θεσμικούς Επενδυτές, πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή –
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).  Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε
στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με
Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την
Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής
κυβέρνησης. 
Συναντήσεις με ΜΜΕ :  Ο Υπουργός έδωσε συνέντευξη στους Financial Times και στην Wall
Street Journal και παράλληλα είχε σειρά συναντήσεων με Ομογενειακά και Διεθνή Media  που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Invest in Greece Capital Link Forum κάνοντας τη δημοσιογραφική
κάλυψη όλων των ενοτήτων. 
Ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας συμμετείχε  στο επίσημο δείπνο με το οποίο έκλεισε το Συνέδριο,  
κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece - CVC
Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική
συμβολή του στην Ελλάδα. H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,
πραγματοποίησε την Εισαγωγική Ομιλία/ καλωσόρισμα. Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η
κα Maria  Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs, Bureau of European and
Eurasian Affairs – U.S. Department of State. Παράλληλα συμμετείχε ο  κ. George J. Tsunis,
Ambassador-Designate of the United States to Greece. Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας,
Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια. Ο κ.  Γιώργος
Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, προλόγισε τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC
Capital Partners που έκανε κεντρική ομιλία. 
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Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταϊκούρας χτυπάει το Opening Bell του NYSE

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”  

   Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY». 

O Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος  Τσάκος, Founder, President
& CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP) χτυπάνε το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισωμένοι απο
Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

O Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας,

έκανε κεντρική ομιλία με θέμα: «ACCELERATING GROWTH - GOVERNMENT ECONOMIC POLICY &
OBJECTIVES».

O κ. Υπουργός στην ομιλία του τόνισε τα εξής:  

«Από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτόγνωρων, διαδοχικών
και επάλληλων εξωγενών σοκ στα πεδία της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και τη συνεπακόλουθη υψηλή αβεβαιότητα, η
ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα ως
αποτέλεσμα των στοχευμένων αποτελεσματικών πολιτικών που σχεδίασε και υλοποίησε η Κυβέρνηση.
Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα γεγονότα και δεδομένα:

Το 2021 επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V».
Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται (μεταξύ άλλων, η Ελλάδα έχει προσελκύσει σημαντικές
επενδύσεις, όπως αυτές των Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, Volkswagen, Amazon
κ.ά.), ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύονται.
Η ανεργία έχει συρρικνωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.
Η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί δραστικά.
Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται.
Η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές, παρόλο που στην
παρούσα φάση επηρεάζονται από τις παράλληλες κρίσεις, και ιδίως την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.

Η κρίση αυτή – με τα σημερινά δεδομένα – πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία μας. Δημιουργεί
πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν οδηγεί σε μη αντιστρεπτές καταστάσεις. «Θολώνει» τα επιτεύγματα και
τις ευοίωνες προοπτικές της χώρας, αλλά δεν καταστρέφει την – διεθνώς – καλή εικόνα της.

Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων μπροστά μας και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να
εφαρμόζουμε μια υπεύθυνη, συνετή και διορατική οικονομική πολιτική, η οποία στοχεύει στην επίτευξη
βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια, στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των
συνιστωσών του ΑΕΠ, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, στην έξοδο από
το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, στην επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων
δανείων, στη σταδιακή επάνοδο σε βιώσιμη θετική δημοσιονομική ισορροπία, στην ορθολογική αξιοποίηση
των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, και ιδίως των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και στην ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας.

Μέσω της συνεκτικής στρατηγικής μας, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες και τις
νέες προκλήσεις, να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική, εξωστρεφή, ανταγωνιστική,
καινοτόμο και ανθεκτική και να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια νέα εποχή υψηλής, βιώσιμης και
κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.» 

FORUM OVERVIEW
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Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64
Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική
προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και
επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της
πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να
βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα. 

Το Capital Link Invest in Greece Forum μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που
διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές
επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. 

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει
καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το
μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντάς το σε
ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31
δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα
οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027,
μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων
επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε
την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης
του ήταν “Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives“.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive
Officer της PFIZER,      Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins , Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi,
και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO – TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The
State of Greek & Global Shipping”. 

Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (μεσω webcast)
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας,  Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης , Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές
Επενδύσεις & ΣΔΙΤ
Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής , Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)
Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης , Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)
Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)
H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ
Η κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλαδος στα Ηνωμένα Εθνη 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and
Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE
Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα - μέσω βιντεοσκοπημένου
μηνύματος
O κ. George J. Tsunis , Ambassador-Designate of the United States to Greece  
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ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank
Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER
Ο κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange
Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Ομογενειακά και International Media 

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς
και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Wall Street Journal, Bloomberg, YAHOO
Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

Επιπλέον, η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών πραγματοποίησε ένα εσωτερικό και  εξωτερικό γύρισμα στο
World Trade Center κατά τη διάρκεια του οποίου συζήτησε με τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την Ελλάδα, τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θέματα ενέργειας,
επενδύσεων, ανάπτυξης, και άλλα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του κ. Υπουργού.
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“Capital Link Invest In Greece Forum”: Μια νέα εποχή - Μια νέα κατεύθυνση
για την Ελλάδα

“Capital Link Invest In Greece Forum”: Μια νέα εποχή - Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και η παρουσία του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης στην Νέα
Υόρκη.

Του Θανάση Τσίτσα

Την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία θα αντέξει τους κραδασμούς της δυσμενής διεθνούς συγκυρίας,
διατηρώντας τα κεκτημένα των τελευταίων ετών, υπό τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού επενδυτικού
περιβάλλοντος, εξέφρασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης  κατά την διάρκεια του ετήσιου
επενδυτικού φόρουμ της Capital Link, που διοργανώθηκε στο Metropolitan Club του Μανχάτταν.

Το φετινό συνέδριο, που είχε ως τίτλο “Μια νέα εποχή - Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα” (A
new New Era - A New Direction for Greece)  άνοιξε με  μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριακού
Μητσοτάκη και χαρακτηρίστηκε μεν από αισιοδοξία και ενδιαφέρον, αλλά και έναν παράλληλο
προβληματισμό, λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,  στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο, όπως έχει
καθιερωθεί, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, έκανε έναν σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων από το
2019 έως σήμερα αλλά και την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα έχει πλέον την δυνατότητα να ανταπεξέλθει
στις προκλήσεις.  Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τα επιμέρους προβλήματα που επιφέρει ο πόλεμος στην
Ουκρανία αλλά και ο διαρκώς αυξανόμενος πληθωρισμός, δηλώνοντας σίγουρος, ωστόσο, ότι η ελληνική
οικονομία θα ανταποκριθεί.

“Το 2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.  Τα καλά νέα
είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες
προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο”, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Κεντρικός ομιλητής στο γεύμα του Capital Link ορίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
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Δρ. Αλβέρτος Μπουρλάς, ενώ η Κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, τον
Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου και τον Αναληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση.

Η ομιλία του καθηγητού Μπουρλά από την Pfizer στο Capital Link Forum ένας Διθύραμβος για την Ελλάδα
και το εξαιρετικό επενδυτικό περιβάλλον που φτιάξαμε. Τον ευχαριστώ για τα καταπληκτικά του λόγια
και για μένα προσωπικά https://t.co/PjdUqp7zuc

“Η Ελλάδα έχει μάθει στα δύσκολα”

Μιλώντας στα ΜΜΕ, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξέφρασε την πεποίθηση πως “η
Ελλάδα έχει μάθει στα δύσκολα”, προσθέτοντας ότι “έχει μάθει να υλοποιεί πολιτικές επ’ ωφελεία του
πολίτη” και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο διαμορφωμένο επενδυτικό περιβάλλον.
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“Η ελληνική οικονομία είναι ελκυστική.  Τα στοιχεία καταδεικνύουν την ελκυστικότητα για
επενδύσεις της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, χάρη στην υλοποίηση μιας συνεκτικής
οικονομικής πολιτικής.  Εδράζεται σε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, μειώσεις φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών, επ’ ωφελεία και των επενδύσεων, αλλά και με την υλοποίηση κρίσιμων
διαρθρωτικών αλλαγών”, είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης , δήλωσε ότι η
Ελλάδα έχει να παρουσιάσει σταθερότητα και οικονομική επιτυχία κατά τα δυο τελευταία έτη, ενώ
στάθηκε και στην σημασία της εξόφλησης των δανείων του ΔΝΤ και τον θετικό αντίκτυπο στο διεθνές
προφίλ της Ελλάδας.
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“Η αποχώρηση του ΔΝΤ είναι πολύ ευχάριστο γεγονός για τους Έλληνες πολίτες αλλά και το προφίλ της
χώρας στο εξωτερικό.  Επίσης, η ανακοίνωση του κ. Ντομπρόβσκις ότι το καλοκαίρι θα βγει η Ελλάδα από
την αυξημένη εποπτεία είναι άλλο ένα μεγάλο βήμα στην επενδυτική βαθμίδα, που είναι και ο τελικός μας
στόχος”, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εστίασε στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις,
δηλώνοντας σίγουρος πως πλέον οι ομογενείς αλλά και οι διεθνείς επενδυτές που θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, έχουν το πλεονέκτημα της φορολογικής ασφάλειας.

“Εργαζόμαστε συστηματικά για να παρέχουμε ακόμη περισσότερη φορολογική ασφάλεια στις επενδύσεις. 
Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύουμε τα εργαλεία που έχουμε ήδη αναπτύξει.  Δημοσιεύουμε τις αποφάσεις
και τις εγκυκλίους μας, είναι πλέον όλα στο διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να βρει τι ψάχνει.  Βεβαίως
υπάρχει και μια νέα διεύθυνση εξυπηρέτησης, την οποία στελεχώνουμε φέτος. Θα δώσουμε ακόμη
περισσότερη έμφαση στις διεθνείς επενδύσεις"

Ειδήσεις σήμερα: 

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για Καρολάιν: Την αγαπούσα κι ακόμη την αγαπώ

Χαλάνδρι: Εμπρηστικός μηχανισμός στην πολυκατοικία του διοικητή της Ασφάλειας Αττικής

Βραζιλία – Βιάγκρα: Παραγγελία “μαμούθ” για τον στρατό!
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Άδ.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Όσα δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Δείτε επίσης
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
Invest in Greece, στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή
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Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας και η ουκρανική κρίση

Τάσος Αναστασάτος
Ο Τάσος Αναστασάτος είναι επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank και πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η ελληνική οικονομία, έπειτα από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η
διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί
και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να
επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι
πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές
υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024
των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά
μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες
χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και
κεφαλαιακή επάρκεια).

*Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum.
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν
ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις
Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς
Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
14 Ενότητες – 64 Ομιλητές

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές μέσω βίντεο: 

Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι, 

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.
Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
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εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά. 

Κυρίες και κύριοι,

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα - ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.

Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Γεωργιάδη

«Κυρίες και κύριοι,

βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως
συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια που έρχονται διότι συμφωνώ, και
ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις αυτό το οποίο πραγματικά μετράει
δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει.

Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης – ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού.

Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς.

Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο
αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000.
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Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα.

Το πιθανότερο είναι, φίλε μου Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να
σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά, όμως, συνέβησαν.

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις
προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών.

Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ.

Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι
του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα του έλεγαν: μην πας εκεί, θα
αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά σου.

Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο όμορφη
χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως, επειδή
η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη.

Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ
σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν
για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο.

Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε
από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για
να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς ένα.

Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί.

Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης.

Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι
μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από
τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους.

Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον
γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να
το καταφέρει, όμως,  αυτό έπρεπε εμείς ως Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και
κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας
επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς
ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια προβλήματά του.

Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει.

Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση να ανταγωνιστούμε στις
διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας έστειλαν το email που
έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα. Χαιρόμασταν σαν μικρά
παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center.

Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και
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άλλες στρατηγικές επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά.

Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε.

Και σε όσους έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε
στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα
δύο χρόνια. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα
ακόμα έργο που είχε μπλοκάρει: το «μικρό Ελληνικό» της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια.
Τώρα όλα έχουν τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα
από τα καλύτερα στην χώρα.

Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω Covid, κάτι
το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.

Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο.

Και φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας.

Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.  Ντομπρόφσκι
ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο ένα βήμα
μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη αυτή την
περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον.

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που
ερχόμαστε από την Ελλάδα να σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για
επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο
τρόπο που διαχειριστήκαμε τα θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη
θητεία μας. Και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
Πρωθυπουργό – κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός
Πρωθυπουργός-  θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή
των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε.

Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.

Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος
Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της
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εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική
της.

Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν
σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς
περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η
Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία
Ελλάδα με δυνατή οικονομία.

Σας ευχαριστώ πολύ».
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Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Μήνυμα του Πρωθυπουργού στο 23ο συνέδριο Capital Link με τίτλο «A New
Era- A New Direction for Greece»

 

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου
Capital Link. Το πρώτο που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία ύστερα από δύο
διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση
να κάνουμε απολογισμό των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει και των αποτελεσμάτων
που έχουμε πετύχει. Είμαστε ένα έθνος που αντέχει στις δοκιμασίες, που έχει
εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι
αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους.
Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες,
φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από
το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να
εφησυχάζουμε. Το 2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα
χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλά μέτωπα. Ο
πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και
στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από
εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι
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μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να προωθήσουμε αλλαγές προς το
καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις
οφειλές, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς,
από τον τουρισμό μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως
την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς
στην προσπάθειά τους να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές
νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με
εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που
έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν και ήδη
το κάνουν πράξη. Η εμπειρία τους στο εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για
εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι Έλληνες της
αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και
καθώς η δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα
επιλέξουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο
για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.
Κυρίες και κύριοι,

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός,
περιέγραψα τη φιλόδοξη ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο
μας να μειώσουμε τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο
σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος,
αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές
άλλες κρίσεις που προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και
ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν
δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο έτος.
Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για
μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.
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Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε την δύναμη επιτάχυνσης που ακούει
στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα
σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30
δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος
αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του
τραπεζικού συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η
Ελλάδα όντως εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε
Έλληνας και κάθε Ελληνίδα -ανεξάρτητα από το πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει
ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το
στο Facebook
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Αναστασάτος (Eurobank): Δεν ανατρέπει τη δυναμική της ελληνικής
οικονομίας η Ουκρανία

Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, τόνισε σε παρέμβασή του στο
23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum ο κ. Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής
οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών Οπως ανέφερε, η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί
προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα
ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της
κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των
κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος...
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Σφίγγει τον κλοιό η Εφορία σε όσους έχουν χρέη

Χρωστάς στην εφορία ή στο ασφαλιστικό ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το
ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν υπήρχε
τώρα με τις χειρόγραφες διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους.
Η  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το συντομότερο δυνατό περιοδικούς, ανά
δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές. Πρακτικά, συμψηφισμοί
οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και χειρόγραφη. Εντός
του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο διασταυρώσεων και
συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών, με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημόσιων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε,
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφή, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη
Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ (μετά τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με τον χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,4 εκατομμυρίων (Ε1), με τη συντριπτική πλειοψηφία των... πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των
«μηδενικών» και «πιστωτικών». Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά,
15,65% είναι πιστωτικά, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% (σχεδόν ένας στους τέσσερις) με
χρεωστικά σημειώματα (13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να
κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης», με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου,
την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα
πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα των επενδύσεων για την Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις
Γεωργιάδης τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από
την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Τ. Αναστασάτος: Η οικονομία θα επιβραδύνει, δεν θα κοπεί η δυναμική της
Η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης όμως δεν θα ανατρέψει
την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Αυτό εκτίμησε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής
οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Τάσου Αναστασάτου στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum.

Ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της
επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε
εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.
«Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση
του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από
πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου,  η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και
τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος,
καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι
σχετικά μικροί», είπε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αναστασάτο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό
της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των
επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι
η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, όπως τόνισε «η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος
μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της
ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν
άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου  της
Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές
και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων».

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τον κ. Αναστασάτο, οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια).

Ακολουθήστε το

στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

https://www.larissanet.gr/2022/04/12/t-anastasatos-i-oikonomia-tha-epivradynei-den-tha-kopei-i-dynamiki-tis/


https://dexiextrem.blogspot.gr/

 Publication date: 12/04/2022 12:30

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://dexiextrem.blogspot.com/2022/04/blog-post_136.html

Άδωνις Γεωργιάδης σε ομογενείς: Ήρθε η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για επενδύσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη, ο
υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως «τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://dexiextrem.blogspot.com/2022/04/blog-post_136.html
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Άδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας
στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στη Νέα Υόρκη.
Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θεσσαλονίκη: «Άρπαξαν» 30.000 ευρώ από σπίτι στα Πεύκα – Πέταξαν πέτρες σε αυτόπτη
μάρτυρα

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Φτάνει έως τα 210 ευρώ

Η συγκινητική αφιέρωση του Αντώνη Σύκαρη λίγες ώρες πριν τον θάνατο του στα Ιμαλάια 

Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Μόλα Καλύβα – Παραμένουν στο σημείο
πυροσβεστικές δυνάμεις (VIDEO)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θεσσαλονίκη: «Άρπαξαν» 30.000 ευρώ από σπίτι στα Πεύκα – Πέταξαν πέτρες σε αυτόπτη
μάρτυρα

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Φτάνει έως τα 210 ευρώ

Η συγκινητική αφιέρωση του Αντώνη Σύκαρη λίγες ώρες πριν τον θάνατο του στα Ιμαλάια 

Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Μόλα Καλύβα – Παραμένουν στο σημείο
πυροσβεστικές δυνάμεις (VIDEO)
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Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital
Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή
αναφέροντας ότι ο επενδυτής θα έρθει να επενδύσει, μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του και τονίζοντας πως είναι η σωστή στιγμή για τους Έλληνες του εξωτερικού να «έρθουν»
στην Ελλάδα.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ελκυστικός προορισμός επενδύσεων
Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις δήλωσε σχετικά ο Άδωνις Γεργιάδης και πρόσθεσε πως «αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα,
από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια, ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το
συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό
και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα
φτιαχτούν εκεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις εταιρειών διεθνούς εμβέλειας, όπως η Pfizer και η Amazon.
«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ενώ υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Σταθερότητα Κυβέρνησης, χώρας και δημοσιονομικών
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχία της χώρας να αποπληρώσει πρόωρα το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, «κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας» όπως δήλωσε.

Ενώ χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία την ανακοίνωση του κ. Ντομπρόφσκι «ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα
θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση».

«Άλλο ένα βήμα μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν
όλη αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον». σχολίασε
χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Σας ευχαριστώ πολύ».

https://www.insider.gr/politiki/221772/georgiadis-tora-einai-i-ora-na-erthete-stin-ellada-kai-na-ependysete
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Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»

Ο υπουργός τόνισε ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» , είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
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η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Ο υπουργός τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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“Capital Link Invest In Greece Forum” – Γεωργιάδης: Ελάτε να επενδύσετε
στην Ελλάδα

“Capital Link Invest In Greece Forum” – Γεωργιάδης: Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα

Το μήνυμα του, ειδικά στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε
200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon
Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα».
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Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ  αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας
από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Η ομιλία μου σήμερα στη Νέα Υόρκη στο Capital Link Forum ενώπιον εκατοντάδων επενδυτών και του
καθηγητού Μπουρλά από την Pfizer https://t.co/HVlC1flhhk

Ειδήσεις σήμερα: 

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για Καρολάιν: Την αγαπούσα κι ακόμη την αγαπώ

Χαλάνδρι: Εμπρηστικός μηχανισμός στην πολυκατοικία του διοικητή της Ασφάλειας Αττικής

Βραζιλία – Βιάγκρα: Παραγγελία “μαμούθ” για τον στρατό!

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
1
2
3
4
5
...
8
9
10
ΕΠΟΜΕΝΗ

https://ant1news.gr/Economy/article/633179/capital-link-invest-in-greece-forum-georgiadis-elate-na-ependysete-stin-ellada


http://www.imerisia.gr/

 Publication date: 12/04/2022 12:21

 Alexa ranking (Greece): 442

 link

Κάλεσμα A. Γεωργιάδη από τη Νέα Υόρκη για επενδύσεις στην Ελλάδα: «Τώρα
είναι η ώρα»

Τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
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Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
Μήνυμα προς τους επενδυτές απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece» , στη Νέα Υόρκη.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είπε ο υπουργός απευθυνόμενος
σε επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή και πρόσθεσε: «ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του».

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. 

«Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα
να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε
περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και
ανήγγειλε ότι την ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις
από την διυπουργική επιτροπή.

Ακόμα, ο υπουργός υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και
την επικείμενη έξοδο της χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. 

«Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο Άδωνις
Γεωργιάδης.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Στη Νέα Υόρκη ο Γεωργιάδης – «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην
Ελλάδα»

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής στη Νέα Υόρκη ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε την ευκαιρία μαζί με
τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο
Παπαθανάση και τον  υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνο Τσακλόγλου, να
παρουσιάσουν στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδος.

«Είχα την τιμή να ακούσω υπέροχα λόγια από τους επενδυτές για την δουλειά μου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Τους ευχαριστώ» σημειώνει σε ανάρτηση του ο Υπουργός Ανάπτυξης ο οποίος ήταν κεντρικός
ομιλητής στο γεύμα στο Capital Link Forum.

Δείτε την ανάρτηση

Στη Νέα Υόρκη στο Capital Link Forum με τους @cstaikouras @npapathanasis @tsakloglou παρουσιάσαμε
το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδος. Είχα την τιμή να ακούσω υπέροχα λόγια από τους επενδυτές για την
δουλειά μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τους ευχαριστώ. pic.twitter.com/dgD6U1VHb8

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 11, 2022
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Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

ΠΡΟΣΩΠΑ

Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να
επενδύσετε στην Ελλάδα
12 April 2022

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
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ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις
στην Ελλάδα

Parapolitika Newsroom

Τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και
είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε»  , είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη. 

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. 

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν
στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε
Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν
να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν». 

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε,
νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και
να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που
θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε: 

«Η Pfizer , η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε
200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα.  Και πολλές
άλλες ακόμα.» 

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή. 

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της
χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι
βλέπουν αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο
μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Κάλεσμα στους επενδυτές να εμπιστευτούν την Ελλάδα έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece» στη Νέα
Υόρκη.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης και σε αυτόν τον τομέα, εκφράζοντας την
ικανοποίησή του για την ανταπόκριση υπό δύσκολες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε στην ομιλία του: «Κυρίες και κύριοι, 

βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως
συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια που έρχονται διότι συμφωνώ, και
ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις αυτό το οποίο πραγματικά μετράει
δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει. 

Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης – ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού. 

Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. 

Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο
αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000. 

Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα. 

Το πιθανότερο είναι, φίλε μου Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να
σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά, όμως, συνέβησαν. 

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις
προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών. 

«Καταφέραμε να αλλάξουμε τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα»

Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ. 

Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι
του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα του έλεγαν: μην πας εκεί, θα
αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά σου. 

Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο όμορφη
χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως, επειδή
η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη. 

Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ
σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν
για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο. 

Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε
από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για
να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς ένα. 

Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
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σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί. 

Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης.

Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι
μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από
τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους. 

Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον
γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να
το καταφέρει, όμως,  αυτό έπρεπε εμείς ως Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και
κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας
επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς
ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια προβλήματά του. 

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε»

Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει. 

Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση να ανταγωνιστούμε στις
διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας έστειλαν το email που
έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα. Χαιρόμασταν σαν μικρά
παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center. 

Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και
άλλες στρατηγικές επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά. 

Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε. 

Και σε όσους έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε
στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία. 

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν. 

«Η Κυβέρνηση κατάφερε υπό αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα»

Βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα
δύο χρόνια. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα
ακόμα έργο που είχε μπλοκάρει: το “μικρό Ελληνικό” της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια.
Τώρα όλα έχουν τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα
από τα καλύτερα στην χώρα. 

Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω Covid, κάτι
το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.

Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας. 
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Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο. 

Και φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας. 

Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.  Ντομπρόφσκι
ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο ένα βήμα
μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη αυτή την
περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον. 

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που
ερχόμαστε από την Ελλάδα να σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για
επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο
τρόπο που διαχειριστήκαμε τα θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη
θητεία μας. Και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
Πρωθυπουργό – κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός
Πρωθυπουργός-  θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή
των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε. 

Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον. 

Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος
Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της
εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική
της. 

Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν
σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς
περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η
Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία
Ελλάδα με δυνατή οικονομία. 

Σας ευχαριστώ πολύ». 
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε », είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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N. Υόρκη – Άδ.Γεωργιάδης: Είναι σωστή στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε
200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Reality έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon
Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και την
επικείμενη έξοδο της χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον
πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον
ίδιο τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Άδωνις Γεωργιάδης σε ομογενείς: Ήρθε η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Άδωνις Γεωργιάδης σε ομογενείς: Ήρθε η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για επενδύσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη, ο
υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως «τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

https://thebanker.gr/%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ae%cf%81%ce%b8%ce%b5-%ce%b7/


http://thebanker.gr/

 Publication date: 12/04/2022 12:15

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

To άρθρο Άδωνις Γεωργιάδης σε ομογενείς: Ήρθε η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα - .

https://thebanker.gr/%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ae%cf%81%ce%b8%ce%b5-%ce%b7/


http://dytikielladanews.gr/

 Publication date: 12/04/2022 12:14

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
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S-Newsroom
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, έστειλε το μήνυμα πως
«τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε».

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

«Η Ελλάδα είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις»
Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

«Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα
να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε
περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Άδ. Γεωργιάδης από Ν. Υόρκη: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και
να επενδύσετε»
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«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο
της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο
κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Κάλεσμα στους επενδυτές να εμπιστευτούν την Ελλάδα έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece" στη Νέα
Υόρκη. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης και σε αυτόν τον τομέα,
εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση υπό δύσκολες συνθήκες. Συγκεκριμένα, ανέφερε
στην ομιλία του: "Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους
περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια
που έρχονται διότι συμφωνώ, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις
αυτό το οποίο πραγματικά μετράει δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει.
Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης - ό,τι λέω είναι η...
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"Capital Link Invest In Greece Forum" - Γεωργιάδης: Ελάτε να επενδύσετε
στην Ελλάδα

Το μήνυμα του, ειδικά στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
"Capital Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη. "Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε", είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης
μιλώνταςστο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη. Απευθυνόμενος
ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να
επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. "Εφόσον όμως τώρα βλέπετε
άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η σωστή
στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα
και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν". Ο κ. Γεωργιάδης
τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει...
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Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»
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Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Κάλεσμα προς επενδυτές από Γεωργιάδη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να
επενδύσετε στην Ελλάδα
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Νέο κάλεσμα προς τους επενδυτές απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε».
Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο υπουργός Ανάπτυξης
τόνισε -μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»- ότι ο κάθε επενδυτής θα
έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. «Εφόσον όμως τώρα
βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η
σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην
Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις . «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το
βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω
δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε: «Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της
πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και
δεν είναι μόνο η Pfizer.

Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».
Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη
έξοδο της χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο,
όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο
τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://www.moneypress.gr/kalesma-pros-ependytes-apo-georgiadi/
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Γεωργιάδης σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις
στην Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή , τόνισε ότι ο
κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας  έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000 . Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από
την διυπουργική επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο
μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης – «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
Ο υπουργός τόνισε ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα.
Σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε. Νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό. Να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις. Επίσης, ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα. Εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», επισήμανε ο Αδωνις Γεωργιάδης από το
23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Ν. Υόρκη.

Απευθυνόμενος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

Γεωργιάδης: Τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει -Ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Η χώρα θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, παρά την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, τόνισε ο Άδωνις
Γεωργιάδης
Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα για επενδύσεις
"Θα βρείτε ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα που θα προκύψουν."

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Υπουργείο Ανάπτυξης Ομιλία Γεωργιάδη στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
“Capital Link Invest in Greece”

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

12 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο
της “Capital Link Invest in Greece”, στη Νέα Υόρκη

«Κυρίες και κύριοι,

βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως
συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια που έρχονται διότι συμφωνώ, και
ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις αυτό το οποίο πραγματικά μετράει
δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει.

Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης – ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού.

Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς.

Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο
αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000.

Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα.

Το πιθανότερο είναι, φίλε μου Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να
σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά, όμως, συνέβησαν.

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις
προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών.

Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ.

Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι
του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα του έλεγαν: μην πας εκεί, θα
αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά σου.

Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο όμορφη
χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως, επειδή
η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη.

Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ
σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν
για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο.

Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε
από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για
να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς ένα.

Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί.
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Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης.

Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι
μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από
τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους.

Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον
γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να
το καταφέρει, όμως,  αυτό έπρεπε εμείς ως Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και
κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας
επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς
ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια προβλήματά του.

Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει.

Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση να ανταγωνιστούμε στις
διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας έστειλαν το email που
έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα. Χαιρόμασταν σαν μικρά
παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center.

Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και
άλλες στρατηγικές επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά.

Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε.

Και σε όσους έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε
στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα
δύο χρόνια. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα
ακόμα έργο που είχε μπλοκάρει: το «μικρό Ελληνικό» της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια.
Τώρα όλα έχουν τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα
από τα καλύτερα στην χώρα.

Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω Covid, κάτι
το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.

Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο.
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Και φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας.

Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.  Ντομπρόφσκι
ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο ένα βήμα
μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη αυτή την
περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον.

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που
ερχόμαστε από την Ελλάδα να σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για
επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο
τρόπο που διαχειριστήκαμε τα θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη
θητεία μας. Και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
Πρωθυπουργό – κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός
Πρωθυπουργός-  θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή
των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε.

Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.

Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος
Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της
εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική
της.

Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν
σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς
περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η
Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία
Ελλάδα με δυνατή οικονομία.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Στον κόσμο του ο Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
To μήνυμά του σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη

Τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας  έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή , τόνισε ότι ο
κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας  έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτική 10.04.2022 - 12:31 
0

Αδ. Γεωργιάδης: Υπό εξέταση η μείωση ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη
διατροφής

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000 . Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από
την διυπουργική επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο
μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Άδωνις Γεωργιάδης σε ομογενείς: Ήρθε η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για επενδύσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη, ο
υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως «τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Ομιλία Χρήστου Σταϊκούρα στο Συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
Τίτλος του Συνεδρίου «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», όπου ο κ. Σταϊκούρας
παρουσίασε τη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης στοχευμένη, όπως υποστήριξε, στις μεταρρυθμίσεις,
φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική.

Ενδεικτικά ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών
πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.

Για το 2021:

Ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι η κατάσταση των
ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει και χρειάζονται ενέργειες όπως τις ανέφερε παρακάτω:

Τέλος αναφέρθηκε στις δράσεις που προτίθενται να εφαρμόσουν για μια συνετή, φιλική προς την
ανάπτυξη και μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα
θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η ατζέντα πολιτικής βασίζεται σε 7 πυλώνες μέσω των οποίων θα φτάσουν σε ισάριθμους στόχους
που έχουν τεθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα:

1ος Στόχος : Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

2ος Στόχος : Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ.

3ος Στόχος : Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.

4ος Στόχος: Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των
τραπεζών.

5ος Στόχος : Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

6ος Στόχος: Προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.

7ος Στόχος : Απόκτηση του επενδυτικού βαθμού, το 2023.

 

Αναλυτικά η ομιλία του υππουργού:

I would like to thank Capital Link for inviting me and offering the opportunity to share some thoughts οn
the state of play of the Greek economy and its positive prospects, in these challenging – globally – times.

Ladies and Gentlemen,

Since the beginning of 2020, the world economy is being tested by a series of unprecedented and
consecutive exogenous shocks in the fields of health, energy and geopolitics.

Amid these crises and despite the turbulences and high uncertainty and volatility caused by them, the
Greek economy has demonstrated remarkable resilience and important achievements, as a result of the
well-targeted and effective policies pursued by the Government, protecting incomes, jobs and businesses.

Among others, in 2021:

 

All these achievements are due to and based on the implementation of a prudent, coherent, reform-
oriented, growth-friendly and insightful economic policy.

The effectiveness of that economic policy is acknowledged by all “stakeholders”, like European partners,
international institutions, rating agencies and investors.

Consequently, the “big picture” of the Greek economy is positive and its prospects are even more positive.

However, I have to acknowledge that this positive outlook is blurred, by new, serious exogenous difficulties
and challenges.
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Due to the ongoing war in Ukraine, the situation of the European economies, each month, is getting worse.

Many leading factors in the economy are, once again, under severe pressure.

The negative effects have spread throughout the supply chains and consumer sentiment.

We are sinking, more and more, into the quicksand of the new global economic crisis.

Citizens’ disposable income is shrinking dramatically.

Growth rates are declining.

Inflation is fast increasing.

No country will get out of this situation, and of course this includes Greece, unscathed.

And national actions to address the economic consequences are not enough.

Thus, collective, responses are needed, immediately.

In this context, and as far as Europe is concerned, I would like to share the following comments:

1st. Developments in the price of natural gas do not seem to be consistent with the actual disruptions in
supply.

This implies a need for interventions to reduce existing distortions and destabilizing speculative pressures.

2nd. We need to look at how the prices of fossil fuels will be decoupled from the price of electricity, which
is at very high levels, regardless of whether it is produced from cheaper energy sources.

3rd. We believe that attempts towards ensuring adequate storage of gas are very important and should be
complemented by joint purchases, so as to take advantage of the market power that the European Union,
as a single buyer, can exercise.

4th. We need to build a “safety net”, as we successfully did during the pandemic, for households and
businesses.

 

Ladies and Gentlemen,

The recent events reconfirm the importance of being prepared for any eventuality, building up resilience to
cope with shocks and building for the future.

Thus, irrespectively of the actions that will take place globally, it is of outmost importance to continue
implementing – internally – a prudent, growth-friendly and reform-oriented economic policy agenda,
improving even more the fundamentals of the Greek economy.

This policy agenda is based upon 7 pillars:

 

1st Pillar: Providing well-targeted, one-off support measures, especially for the most vulnerable households
and enterprises, utilizing the available European and national tools, in order to reduce mainly the heavy
energy cost on disposable income.

 

2nd Pillar: Following a prudent fiscal policy.

We expect a much better than projected fiscal outcome for 2021, a significant fiscal consolidation in 2022,
and the achievement of realistic primary surpluses from 2023 onwards.

This credible fiscal path is mainly based on growth, with higher permanent tax revenues, enhanced by
growth-friendly reduction on taxes and social security contributions.
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3rd Pillar: Implementing a smart issuing strategy.

Greek public debt, as confirmed recently by IMF, ESM and the European Commission, is sustainable,
because:

The full early repayment of Greece’s outstanding IMF loans, as well as the announced prepayment of a
portion of its GLF loans, at the end of this year, according to the ESM, “send a positive signal to markets
about Greece’s financing position, have a positive impact on Greece’s public debt profile and generate
some savings for the Greek budget.”

 

Additionally, Greek debt presents low average annual gross financing needs, in the range of 10% of GDP
for many years ahead.

Finally, we maintain substantial cash buffers, whose value is equal to approximately 20% of GDP, among
the highest among European countries.

Thus Greece, under all circumstances, will service its public debt.

 

4th Pillar: Enhancing liquidity in the real economy.

This will be achieved through 3 routes:

1st. Credit expansion, as started being observed in 2021, based on improving banks’ balance sheets.

New credit, in 2021, stood at 20.2 billion euros.

 

2nd. The implementation of the Loan Facility of the Recovery and Resilience Plan.

This is an innovative financing mechanism, aiming to fill the large national investment gap observed in
Greece over the past decade, using financial leverage as a multiplier for private investment.

The Loan Facility finances only productive investment in selected areas, like green, digital, extroversion,
innovation and economies of scale, using a funding scheme ensuring that all players have skin in the
game, that the RRF regulation requirements are met, subject to independent audits and controls.

Investment projects financed by the Loan Facility are selected on purely market-based criteria, by the
participating international Financial Institutions, like EIB and EBRD, as well as commercial banks, without
any state involvement.

These will be the only assessors of the viability of the investment projects and the creditworthiness of the
borrower.

 

3rd. The implementation of the new insolvency framework, which is, truly, state-of-the-art.

Indeed, we have achieved the first successful debt settlements through its out-of-court workout platform,
and the first acceptances by debtors.

Additionally, we elaborate a number of measures and reforms, including the establishment of a Public
Credit Bureau and a Central Credit Registry, as well as the implementation of a National Strategy for
Private Debt Management, in order to prevent future private debt build-up and enhance the secondary NPL
market.

 

5th Pillar: Implementing structural changes and utilizing public property.
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We have developed an ambitious Asset Development Plan, through the Hellenic Corporation of Assets
(HCAP) and the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), which is on track.

The Plan includes several privatizations and long-term lease projects.

The progress of the Hellenikon project, on ports, marinas, energy companies, logistics centers, is
indicative of the Plan’s successful path.

Moreover, we have passed a new labour law, improving – at the same time – both the business
environment and workers’ rights and personal line balance.

We have also completed a number of important reforms to modernize and digitalize public administration,
to reorganize the pension administration, to simplify the framework for investment licensing, to provide a
modern corporate governance regime, to establish tax incentives to boost research and innovation, as well
as to attract investment and human capital from abroad.

Finally, in the next few days we will pass from Parliament a new law, bringing a revolution to the
upskilling/re-skilling framework of our country.

Indeed, over the last almost 3 years, we have passed 298 laws from the Greek Parliament, improving our
citizens’ everyday life and making the Greek economy more friendly for business.

At the same time, Greece has made significant progress in all governance indicators published by
organizations, such as the World Bank and Transparency International.

Going forward, some of the focus areas include:

 

6th Pillar: Rationally utilizing the available European funds, having at the forefront the Recovery and
Resilience Fund and the new EU Cohesion funds National Strategic Reference Framework, around 80 billion
euros up to 2027.

In terms of percentage in GDP, this is an amount double than the funds Greece received in the context of
the Marshal Plan!

The National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, is in full swing.

To date, 173 planned projects and subprojects have been incorporated into the implementation phase, of
total face value equal to 8.5 billion euros.

Last Friday, Greece received the first installment of grants and loans, totaling almost 3.6 billion euros.

In order to receive it, we completed milestones relating to 8 reforms and 7 investments, relating – among
others – to:

 

7th Pillar: Actively participating in the initiatives for the new European economic architecture.

Among others, we support:

As far as the latter is concerned, given the increase in public debt ratios over the last couple of years, a
reinstatement of the present fiscal rules makes little economic sense and would not be credible with
markets.

The revised fiscal framework should ensure, among others, that:

Moreover, we support a framework fostering national ownership of fiscal adjustment plans, a medium-term
approach in fiscal surveillance, as well as the establishment of a central fiscal capacity.

 

Ladies and Gentlemen,

The continuation of policy implementation based on these 7 pillars, will lead to the achievement of 7
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specific targets we have set the previous years:

 

1st Target: Achieving high growth rates.

We observed a strong recovery, of 8.3% in 2021, we project a growth rate above 3% in 2022, and we
expect significant growth rates from 2023 onwards.

The reforms, already under implementation, included also in our national Recovery and Resilience Plan,
will be paying “growth dividends” for many years to come.

 

2nd Target: Achieving sustainable growth, through improving the quality of GDP.

Indeed, both investment and export components increased strongly in 2021.

We expect, according to the European Commission estimates, the highest – compared with EU peers –
percentage increases in 2022 and 2023.

 

3rd Target: Exiting the Enhanced Surveillance Mechanism.

As Executive Vice-President of the European Commission Valdis Dombrovskis mentioned last Friday, we
are going to “transit out of Enhanced Surveillance this summer and receive the final tranches of debt
relief, which is to be decided in June.”

 

4th Target: Achieving single-digit rate of non-performing loans on banks’ balance sheets.

At the end of December 2021, the total stock of NPEs declined to 18.4 billion euros, and the NPEs ratio
dropped to 12.8%, the lowest readings since June 2010.

Indeed, in 2021, two out of four large systemic banks achieved this objective.

 

5th Target: Reducing poverty and inequalities.

The proportion of the population at risk of poverty or social exclusion declined in 2020.

Overall, based on the available data, the inequality indicators show:

 

6th Target: Moving towards fiscal balance.

I have already commented on that.

 

7th Target: Obtaining the investment grade, in 2023.

We are moving towards achieving this objective.

In the last 3 years, despite the consecutive crises we had to face, we have been upgraded by rating
agencies 8 times.

 

Ladies and Gentlemen,

I spoke to you, today, about the 7 pillars and the 7 goals of our economic policy.
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We know where we are, we know where we want to go, and we know how to go!

Despite difficulties and international volatility, Greece is efficiently implementing reforms and coherent
policies which provide the impetus to form a more resilient and inclusive economic landscape, achieving
high and sustainable growth, creating many jobs and enhancing social cohesion.

https://www.stereanews.gr/2022/04/omilia-xristoy-staikoyra-sto-sinedrio-capital-link-sti-n-yorki/


https://www.businessnews.gr/

 Publication date: 12/04/2022 11:55

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ομιλία του υπ. Ανάπτυξης στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.» 
Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης στο Capital Link: Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital
Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή
αναφέροντας ότι ο επενδυτής θα έρθει να επενδύσει, μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του και τονίζοντας πως είναι η σωστή στιγμή για τους Έλληνες του εξωτερικού να «έρθουν»
στην Ελλάδα.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ελκυστικός προορισμός επενδύσεων
Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις δήλωσε σχετικά ο Άδωνις Γεργιάδης και πρόσθεσε πως «αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα,
από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια, ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το
συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό
και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα
φτιαχτούν εκεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επενδύσεις εταιρειών διεθνούς εμβέλειας, όπως η Pfizer και η Amazon.
«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Ενώ υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Σταθερότητα Κυβέρνησης, χώρας και δημοσιονομικών
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχία της χώρας να αποπληρώσει πρόωρα το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, «κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας» όπως δήλωσε.

Ενώ χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία την ανακοίνωση του κ. Ντομπρόφσκι «ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα
θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση».

«Άλλο ένα βήμα μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν
όλη αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον». σχολίασε
χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Σας ευχαριστώ πολύ».
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Γεωργιάδης: Πρόσκληση σε ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες των ΗΠΑ
να επενδύσουν στην Ελλάδα

Τι ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο 23ο
Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Τώρα είναι η σωστή στιγμή»
«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Η Microsoft

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Άδ.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι, επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από τη διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Αναστασάτος (Eurobank): Δεν θα ανατραπεί η δυναμική της οικονομίας

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece, New York Forum ο επικεφαλής οικονομολόγος της
Eurobank υπογράμμισε πως το μέγεθος του αντίκτυπου της
κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες
Την εκτίμηση ότι η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος.

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum , υπογράμμισε
ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως
η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής.

«Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα» ανέφερε ο
επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank.

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, «οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς
κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την
εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία».

Επιπλέον, υποστήριξε πως «η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια
της ΕΤΕπ».

Κατά τον κ. Αναστασάτο, αυτοί οι πόροι μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι
μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού
μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

«Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων» εξήγησε σχετικά.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική
-ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο
του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των 31 δισ.
ευρώ και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών
τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια)».
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Γεωργιάδης στο «Capital Link Invest in Greece»: "Τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε"

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ελκυστικός προορισμός επενδύσεων

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ελκυστικός προορισμός επενδύσεων

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
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έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://www.makthes.gr/georgiadis-sto-capital-link-invest-in-greece-tora-einai-i-ora-na-erthete-stin-ellada-kai-na-ependysete-547078
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Άδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
"Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε", είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital Link
Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. "Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί", ανέφερε και
πρόσθεσε:

"Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα."

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. "Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον",
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

AMAZON WEB SERVICES
MICROSOFT
PFIZER
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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T. Αναστασάτος (Eurobank): Δεν θα ανατραπεί η δυναμική της οικονομίας –
Περιορισμένος ο αντίκτυπος του πολέμου

Την εκτίμηση ότι η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος.

Μιλώντας στο στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum, υπογράμμισε ότι η
ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

https://www.theceo.gr/t-anastasatos-eurobank-den-tha-anatrapei-i-dynamiki-tis-oikonomias-periorismenos-o-antiktypos-tou-polemou/
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Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).

https://www.theceo.gr/t-anastasatos-eurobank-den-tha-anatrapei-i-dynamiki-tis-oikonomias-periorismenos-o-antiktypos-tou-polemou/


https://www.insider.gr/

 Publication date: 12/04/2022 11:46

 Alexa ranking (Greece): 212

 link

Αναστασάτος: Οι πρόδρομοι δείκτες της ελληνικής οικονομίας
σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης

Τι ανέφερε ο κ. Αναστασάτος στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum.

«Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης», όπως ανέφερε ο κ.
Αναστασάτος επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece, New York Forum.

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι
εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές
υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024
των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά
μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες
χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και
κεφαλαιακή επάρκεια).
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να
επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του.
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη. 

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. 

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν». 

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε: 

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.» 

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή. 

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΑΔΕ: Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφής φόρων με οφειλές σε Εφορία και
Ταμεία

Οριστικό τέλος μπαίνει στην γραφειοκρατία για τις επιστροφές φόρου με την εφαρμογή του
νέου ηλεκτρονικού συστήματος από την ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με
οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και έτσι οι φορολογούμενοι, θα ταλαιπωρούνται
λιγότερο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, που θα ενεργοποιηθεί άμεσα, η ΑΑΔΕ θα προχωρεί σε ελέγχους και διασταυρώσεις,
μία φορά το 2μηνο, στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ
θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική
Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο,
που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».

Παράλληλα ανέφερε ότι «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας ότι αυτή η
διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους
φορολογούμενους.

Ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ήδη «τρέχει» και περίπου 100.000 δηλώσεις είχαν
υποβληθεί μέχρι και χθες σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι
χωρίς φόρο ή με επιστροφή φόρου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν έχουν ήδη υποβληθεί 90.008
φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε σύζυγος έχει το
δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τι προκύπτει:

Σύμφωνα με μία πρώτη εικόνα, με βάση τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί:

έξι στους δέκα φορολογούμενους δεν πληρώνουν καθόλου φόρο . Το 59,86% των
φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα
τα 69.864 είναι μηδενικά.
σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου . Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259
φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ 
κατά μέσο όρο για τον καθένα και
ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο  για τα
εισοδήματα του Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα
εισοδήματα του 2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης
είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος
για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πως θα πληρωθεί ο φόρος

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 29 
Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

πηγή: newsit.gr
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«Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα» τόνισε από τη Νέα Υόρκη ο
Γεωργιάδης

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Προβολές: 10
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Αναστασάτος (Eurobank): Δεν θα ανατραπεί η δυναμική της ελληνικής
οικονομίας Κύριο

Παρέμβαση κ. Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου Eurobank και προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum.

Ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της
επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε
εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί
δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές
εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη
συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη
πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει
αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι
πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη
επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP
της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και
σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών,
άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια).
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τ. Αναστασάτος (Eurobank): Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί το
μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης

“Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική κρίση, όπως και σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και
αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής
οικονομίας”.

Αυτό τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Τάσος Αναστασάτος, κατά τη παρέμβασή του στο 23ο
Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum. Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε:

“Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει
έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να
επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι
μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού
μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια)”.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε », είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: sofokleousin.gr
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Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην
Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» , είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή
θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια
προβλήματα προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι
το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα
με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

Στη Νέα Υόρκη στο Capital Link Forum με τους @cstaikouras @npapathanasis @tsakloglou παρουσιάσαμε
το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδος. Είχα την τιμή να ακούσω υπέροχα λόγια από τους επενδυτές για την
δουλειά μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τους ευχαριστώ. pic.twitter.com/dgD6U1VHb8

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
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Έξοδος στις αγορές με «τσιμπημένα» επιτόκια
Οι αποδόσεις είναι σε υψηλά 2,5 ετών, αλλά το ενδεχόμενο έκδοσης νέου ομολόγου είναι
ανοιχτό

Από την έντυπη έκδοση 

Του Θάνου Τσίρου
[email protected]  

Παρά την αναρρίχηση των αποδόσεων των ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των 2,5 τελευταίων ετών,
η Ελλάδα κρατά ανοικτό το ενδεχόμενο έκδοσης νέου ομολόγου το επόμενο χρονικό διάστημα.

Την απόφαση για άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και επιστροφή στα πλεονάσματα από το 2023
προβάλλει στους ξένους επενδυτές η κυβέρνηση. Την ημέρα που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς έφτανε
στο 2,9%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2019, με μόνη εξαίρεση τις πρώτες ημέρες του
lockdown στις αρχές του 2020, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επιχείρησε από το βήμα του
συνεδρίου του Capital Link στη Νέα Υόρκη να δώσει «εγγυήσεις» για τις προθέσεις της κυβέρνησης όσον
αφορά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής.

Ο στόχος διπλός: Πρώτον, να κρατηθεί ενεργό το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τοποθετήσεις στα
ελληνικά «χαρτιά» και να δρομολογηθεί υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες εν μέσω «καταιγίδας» η
επόμενη έκδοση ελληνικού ομολόγου, πιθανότατα και πάλι 10ετούς διάρκειας. Και, δεύτερον, να πειστούν
οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης για την πρόθεση της Ελλάδας να επιστρέψει στα πρωτογενή
πλεονάσματα ήδη από το 2023, αλλά και να παράγει από το 2024 πρωτογενή πλεονάσματα ικανά να
καλύπτουν τους τόκους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καθώς έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την
ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο υπουργός Οικονομικών είχε την ευκαιρία να μεταφέρει στους εκπροσώπους των μεγαλύτερων
επενδυτικών κεφαλαίων τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ελλάδας. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά
ότι και φέτος η Ελλάδα θα καταφέρει να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 3%. Από την άλλη,
οι επενδυτικοί οίκοι ενημερώθηκαν για τις προθέσεις να συγκρατηθεί το φετινό πρωτογενές έλλειμμα στο
επίπεδο του 2% του ΑΕΠ, ώστε να καταστεί ευκολότερη η επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα από το
2023.

Πρακτικά, η Ελλάδα θέλει να συγκρατήσει το πρωτογενές έλλειμμα φέτος όσο το δυνατόν χαμηλότερα
από τα 5 δισ. ευρώ, ώστε του χρόνου να μπορέσει να παραγάγει πρωτογενές πλεόνασμα ακόμη και 2 δισ.
ευρώ, επιτυγχάνοντας πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή 6 δισ. ευρώ. Αυτή σε μεγάλο βαθμό θα
στηριχτεί στη μη επανάληψη των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί και φέτος, αλλά και στα πρόσθετα
φορολογικά έσοδα που θα φέρει η ονομαστική και πραγματική αύξηση του ΑΕΠ. Εκτός από τις
μακροοικονομικές και τις δημοσιονομικές προβλέψεις, οι αγορές ενημερώθηκαν από την ελληνική
αποστολή και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρέους, αλλά και την προσδοκώμενη πορεία του
αναλογικά με το ΑΕΠ. Δεδομένου ότι για το 2022 το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να φτάσει σε
ονομαστικούς όρους κοντά στα 200 δισ. ευρώ, η αναλογία του χρέους που αναμένεται να κινηθεί στην
περιοχή των 356-358 δισ. ευρώ ως προς το ΑΕΠ μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο 182%-183% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης, η αναλογία μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ακόμη
και στο 150% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράγονται πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξεως του 2%-2,5% στην τριετία 2024-2026.

Αυτές οι προβλέψεις -οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο
πόλεμοςσυνδυάστηκαν με την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού χρέους. Πρώτον,
τη μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης -τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης-, αλλά και το
γεγονός ότι οι τόκοι είναι ουσιαστικά «κλειδωμένοι» για τα επόμενα χρόνια στα επίπεδα των 5-5,5 δισ.
ευρώ σε ετήσια βάση.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
12/04/2022  11:13
    

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», επισήμανε ο Αδωνις Γεωργιάδης από το
23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Ν. Υόρκη.

Απευθυνόμενος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

Γεωργιάδης: Τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της Ελλάδας
έχει αλλάξει -Ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις
«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Η χώρα θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, παρά την ταραχώδη
περίοδο με τον πόλεμο, τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Άδ. Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο
της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο
κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Διαβάστε ακόμη:

Β. Γκρίσιν: Μετά την κατάρρευση της «Άλφα Γκρίσιν» έχασε και το ακίνητο στη Συγγρού
(pics)

Δημ. Βιντζηλαίος (Creta Farms): Έβαλε στο στόχαστρό του τα Παγωτά Δωδώνη και εταιρεία
κρέατος

Grivalia Hospitality: Νέο τουριστικό project 250 εκατ. ευρώ και μεταφορά έδρας από
Λουξεμβούργο σε Ελλάδα
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Μήνυμα Γεωργιάδη σε επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για
επενδύσεις στην Ελλάδα

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε", είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
"Capital Link Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή , τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε.  Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή
θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. "Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί", ανέφερε
και πρόσθεσε:

"Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο
είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν
είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon
Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα ."

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις  και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ  αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. "Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον",
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις 
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
Invest in Greece, στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στον κόσμο του ο Α.Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα
και να επενδύσετε»

Τι είπε σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν
στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε
Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν
να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
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Προσκλητήριο Γεωργιάδη στους ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ: Ελάτε να
επενδύσετε

Στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη, μίλησε ο Άδωνις
Γεωργιάδης, απευθύνοντας πρόσκληση στους ομογενείς επιχειρηματίες να έρθουν στην Ελλάδα και να
επενδύσουν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε προσκλητήριο στους ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ, προκειμένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα. «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε.  Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή
θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το
βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω
δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Georgiadis: Now is the time to invest in Greece
“Now is the time to come to Greece and invest”, is the message addressed by the Minister of Development
and Investment, ‘Adonis Georgiades speaking at the 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Conference in New York.

Addressing in particular the entrepreneurs of Greek origin, he stressed that every investor will come to
invest only if he believes that he will make a profit from his investment.

“But now that you see others, who are not Greeks, coming and investing in Greece, surely now is the right
time for you to come. Not because you are Greek, but because you will find opportunities in Greece and
people who will help you solve any problems that may arise. “

Mr. Georgiadis stressed that in the last 2.5 years, the image of Greece has changed and is now an
attractive destination for investment. “If two years ago I told you, from this step here, that Elliniko would
have started in two years while we were discussing it for ten whole years, I think no one would believe me.
“Today we managed to have the work in Elliniko and to know that in a few years we will be able to be
proud of the beautiful works that will be made there”, he stated and added:

- Advertisement -

“Pfizer, which was the first foreign direct investment to come to the country, had 200 jobs in its original
plan. Today it has 700 jobs and I hope it exceeds 1,000. And it’s not just Pfizer. Microsoft is coming to
Greece. Digital Realty is coming to Greece. Amazon Web Services is coming to Greece. Meta-Facebook is
coming to Greece. And many more. “

He recalled that 900 cities were candidates for the Microsoft data center and announced that next Friday
the investment will be approved along with other strategic investments by the inter-ministerial committee.

Finally, he underlined the repayment of the IMF loans but also the imminent exit of the country from the
European supervision. “Despite this turbulent period with the war, where everyone sees destabilization
and uncertainty, I tell you that we will continue in the same way in the future,” concluded Mr. Georgiadis.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
#Άδωνις Γεωργιάδης
#Επενδύσεις
#Ελλάδα

Newsroom 12/04/2022 11:30 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε », είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή
θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια
προβλήματα προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε,
νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να
ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν
εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της
πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000. Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην
Ελλάδα. Η Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και
πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι
βλέπουν αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο
τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης
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Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: «Είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε να
επενδύσετε»

Κάλεσμα για επενδύσεις απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης ο
οποίος βρέθηκε στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece» στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή , τόνισε ότι ο
κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Σύμφωνα με τον Υπουργό τα τελευταία 2,5 χρόνια η εικόνα της χώρας μας είναι πολύ καλύτερη και
αποτελεί ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις.

«Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα
να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε
περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί».

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000 . Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από
την διυπουργική επιτροπή.

Τέλος μίλησε και για την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ και την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωπαϊκή
επιτήρηση.

«Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο κ.
Γεωργιάδης.

Δείτε επίσης: Ντόρα Μπακογιάννη: Πήρε θάρρος ο Πούτιν με την εκλογή Όρμπαν και αμφισβητεί την
δημοκρατία στην ΕΕ (audio)
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Άδωνις Γεωργιάδης σε ομογενείς: Ήρθε η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για επενδύσεις στην Ελλάδα,
σύμφωνα με όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in
Greece», στη Νέα Υόρκη και σημείωσε πως «τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να
επενδύσετε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει
κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ολες οι Ειδήσεις
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ΑΑΔΕ: Έρχονται συμψηφισμοί οφειλών «εξπρές» με επιστροφές φόρου

Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ - Τι δείχνει η πρώτη
«ακτινογραφία» των δηλώσεων
Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα οι Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια». «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

https://www.thriassio.gr/aade-erchontai-sympsifismoi-ofeilon-expres-me-epistrofes-foroy/


https://www.thriassio.gr/

 Publication date: 12/04/2022 11:33

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

– Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703 εκκαθαριστικά
σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

– Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου συνολικού
ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα.

– Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2021.
Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το
συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου
Η πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Τα
φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 29 Ιουλίου θα
κερδίσουν έκπτωση 3%.

Ετικέτες
ΑΑΔΕ Φόροι Φορολογία
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Άδ. Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να
επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του.
"Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε", είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της "Capital Link
Invest in Greece", στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

"Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. "Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί", ανέφερε και
πρόσθεσε:

"Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα."

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. "Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον",
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Κάλεσμα προς επενδυτές από Γεωργιάδη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να
επενδύσετε στην Ελλάδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει
αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις

Σχετικά Άρθρα

Dallara (Partners Group): Θετικό επενδυτικό momentum για την Ελλάδα - Οι
κεντρικές τράπεζες να ξεκινήσουν τη νομισματική σύσφιξη
11/04/2022 - 20:16

Έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία – Αναμένονται
κονδύλια ύψους 77 δισ ευρώ
07/04/2022 - 21:56

Νέο κάλεσμα προς τους επενδυτές απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε».
Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο υπουργός Ανάπτυξης
τόνισε -μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»- ότι ο κάθε επενδυτής θα
έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. «Εφόσον όμως τώρα
βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η
σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην
Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν».
Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις . «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
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μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε: «Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της
πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και
δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές
άλλες ακόμα».
Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.
Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη
έξοδο της χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο,
όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο
τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν
ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να
επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την
επένδυσή του
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»
Ο υπουργός τόνισε ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» , είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ακολουθήστε το Dikaiologitika News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο
Dikaiologitika.gr

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/381254/georgiadis-tora-einai-i-ora-gia-ependyseis-stin-ellada


https://www.powergame.gr/

 Publication date: 12/04/2022 11:25

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Γεωργιάδης: Γιατί η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις
Στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη μίλησε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις.

Η ομιλία του Άδωνι Γεωργιάδη

«Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους περιόδου, και δεν
θέλω να μιλήσω όπως συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια που έρχονται διότι
συμφωνώ, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις αυτό το οποίο
πραγματικά μετράει δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει.

Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης – ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού.

Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς.
Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο
αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000.

Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα.

Το πιθανότερο είναι, φίλε μου Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να
σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά, όμως, συνέβησαν.
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Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις
προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών.

Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ.

Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι
του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα του έλεγαν: μην πας εκεί, θα
αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά σου.
Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο όμορφη
χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως, επειδή
η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη.

Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ
σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν
για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο.

Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε
από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για
να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς ένα.

Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί.

Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης.

Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι
μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από
τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους.

Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον
γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να
το καταφέρει, όμως, αυτό έπρεπε εμείς ως Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και
κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας
επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς
ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια προβλήματά του.

Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει.

Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση να ανταγωνιστούμε στις
διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας έστειλαν το email που
έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα. Χαιρόμασταν σαν μικρά
παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center.

Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και
άλλες στρατηγικές επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά.
Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε.

Και σε όσους έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε
στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία.

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
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σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν.

Βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα
δύο χρόνια. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα
ακόμα έργο που είχε μπλοκάρει: το «μικρό Ελληνικό» της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια.
Τώρα όλα έχουν τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα
από τα καλύτερα στην χώρα.

Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω Covid, κάτι
το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.

Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο.

Και φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας.

Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ντομπρόφσκι
ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο ένα βήμα
μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη αυτή την
περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον.

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που
ερχόμαστε από την Ελλάδα να σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για
επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο
τρόπο που διαχειριστήκαμε τα θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη
θητεία μας.

Και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό – κάτι το
οποίο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός Πρωθυπουργός- θα συνεχίσουμε στο
ίδιο πνεύμα, να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε.

Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.
Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος
Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της
εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική
της.

Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν
σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς
περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η
Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία
Ελλάδα με δυνατή οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Προσκλητήριο Γεωργιάδη στους ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ: Ελάτε να
επενδύσετε

Στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη, μίλησε ο Άδωνις
Γεωργιάδης, απευθύνοντας πρόσκληση στους ομογενείς επιχειρηματίες να έρθουν στην Ελλάδα και να
επενδύσουν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε προσκλητήριο στους ομογενείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ, προκειμένου να
επενδύσουν στην Ελλάδα. «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε» είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»,
στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε.  Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή
θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το
βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω
δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

{https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/1513633519880314880?
s=20&t=Ro2gMEuF93M5LKEi9f1eOA}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργιάδης: Στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα

Γεωργιάδης: Η Ευρώπη θα αναγκαστεί να πάρει πιο σκληρές αποφάσεις στο μέλλον
έναντι της Ρωσίας

Γεωργιάδης: Άτυχη η στιγμή με την ομιλία του μαχητή του «Τάγματος του Αζόφ»
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Τ. Αναστασάτος: Η οικονομία θα επιβραδύνει, δεν θα κοπεί η δυναμική της
Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του ομίλου Eurobank και πρόεδρο του Επιστημονικού
Συμβουλίου της ΕΕΤ η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα συμβάλλει στον μετασχηματισμό του
παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.

Η ουκρανική κρίση μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης όμως δεν θα ανατρέψει
την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Αυτό εκτίμησε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής
οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Τάσου Αναστασάτου στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece, New York Forum.

Ο κ. Αναστασάτος ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της
επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε
εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.
«Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση
του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από
πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου,  η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και
τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος,
καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι
σχετικά μικροί», είπε.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αναστασάτο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό
της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των
επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι
η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, όπως τόνισε «η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος
μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της
ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν
άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου  της
Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές
και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων».

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τον κ. Αναστασάτο, οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια).

https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/61678_t-anastasatos-i-oikonomia-tha-epibradynei-den-tha-kopei-i-dynamiki-tis
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Αναστασάτος: Η ουκρανική κρίση δεν θα ανατρέψει τη δυναμική της
ελληνικής οικονομίας

Τι είπε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και
πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link
Invest in Greece, New York Forum.
«Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης», ανέφερε ο κ.
Τάσος Αναστασάτος επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece, New York Forum.

Η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι
εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ.

https://www.cretalive.gr/oikonomia/anastasatos-i-oykraniki-krisi-den-tha-anatrepsei-ti-dynamiki-tis-ellinikis-oikonomias
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Άδ.Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://www.terranews.gr/politiki/ad-georgiadis-tora-einai-i-ora-gia-ependyseis-stin-ellada
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ΑΑΔΕ: Ψηφιακοί συμψηφισμοί και…εργαλεία για επενδυτές-Τι δείχνουν οι
πρώτες δηλώσεις

“Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα”.
Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής.

Τέλος οι επιστροφές με χειρόγραφο τρόπο
“Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα”, ανέφερε ο κ. Πιτσιλής που τόνισε ότι “περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε
και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων. Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά” τόνισε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι ήδη “υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο
ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16
υποέργα.”

Τα 16 έργα

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,

– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

“Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023” τόνισε ο κ. Πιτισιλής που σημείωσε ότι “έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως
τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει
τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.”

Η “ακτινογραφία” των πρώτων δηλώσεων

Την ίδια ώρα με βάση τα πρώτα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις 2022 έχουν ήδη υποβληθεί και
εκκαθαριστεί φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των πολιτών δεν προκύπτει φόρος.

Αναλυτικά, δώδεκα μέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είχαν υποβληθεί 90.008
δηλώσεις με την πλειοψηφία να είναι οι μηδενικές.

Σχεδόν για το 75% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύπτει κανένας φόρος.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου (από το 100% στο 55%) με αποτέλεσμα οι
περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο.

Από την πρώτη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 28.542 φορολογούμενοι με
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εισοδήματα από ενοίκια έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωση τους, όπως επίσης και 5.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η
εκκαθάριση των πρώτων 90.008 φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν τα νοικοκυριά για τα εισοδήματα
του 2021 δείχνουν τα εξής:

Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε
το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,435 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2020.
Συγκεκριμένα 69.864 εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν ξεχωριστά για κάθε σύζυγο το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης ήταν μηδενικό.

Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.

Συνολικά το 75,51% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν
επιστροφή φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν το φόρο σε oκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά
πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο θα έχουν
έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί τον Φεβρουάριο
του 2022.

 

Πηγή: Reporter.gr
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Γεωργιάδης σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις
στην Ελλάδα

Τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και
είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή , τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας  έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα,
ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν
θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000 . Και δεν είναι
μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την
διυπουργική επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο
μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ειδήσεις σήμερα

Ο δήμος του Σαντιάγο ανακοινώνει... δελτίο στο νερό καθώς η ξηρασία στη Χιλή μπαίνει στη
13η χρονιά!

Πέθανε ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σύκαρης

Χάος στην Κίνα: Τα κρούσματα Covid καλπάζουν, τα μέτρα χαλαρώνουν, οι Κινέζοι σε
απόγνωση
Κλείσιμο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που
συμβαίνουν, στο Protothema.gr

https://www.protothema.gr/economy/article/1232113/georgiadis-se-sunedrio-sti-nea-uorki-tora-einai-i-ora-gia-ependuseis-stin-ellada/
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Ο επιρρεπής στα παραμύθια Τσίπρας, οι προτάσεις σε Kontra και Action24
από τους Μπάκο – Καϋμενάκη και το τσακίρ κέφι του Πέτσα

Ο λογαριασμός της ΔΕΗ, το ψέμα και ο Τσίπρας

-Εντελώς τυχαία χθες το απόγευμα συνομιλούσα με ένα παλιό συμμαθητή του προέδρου Τσίπρα, ο οποίος
μεταξύ των άλλων μου σχολίαζε την πρόσφατη αναφορά του τέως πρωθυπουργού σχετικά με την αύξηση
που είχαν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ στις δύο κατοικίες που διαμένει. Ο συμμαθητής μου επισήμανε ότι από
μικρός ο Αλέξης ήταν κάπως υπερβολικός όταν μιλούσε για λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, φούσκωνε
λιγάκι (πάντα) τα νούμερα προφανώς για να δημιουργήσει κλίμα. Επειδή από μικρός έλεγε ψεματάκια, ο
συμμαθητής του ήταν σχεδόν σίγουρος ότι και η πρόσφατη αναφορά του, ενδεχομένως να περιείχε ένα
σχετικό… φούσκωμα. Με απλά λόγια, να είπε ψέματα μόνο και μόνο για να ταυτιστεί με τον μέσο πολίτη,
που όντως βιώνει τις υπέρογκες ανατιμήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.

-Ωστόσο προσωπικά δεν θέλω να πιστεύω ότι για ένα αυτονόητο θέμα, ο πρόεδρος Τσίπρας προσέφυγε σε
υπερβολή και ψέματα. Γι’ αυτό και για να μην υπάρχουν σκιές και υποψίες, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να
δώσει στη δημοσιότητα τους λογαριασμούς του. Αυτά που πλήρωνε πριν από τις ανατιμήσεις και αυτά
που καλείται να πληρώσει τώρα. Όχι τίποτα άλλο, θα ήταν άδικο να κυκλοφορεί στην πιάτσα η υποψία,
που τον εμφανίζει να έχει πει ψέματα. Βλέπετε, αν κάτι έχει «κολλήσει» (και είναι δύσκολο να ξεκολλήσει)
στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η επιρρέπεια στα παραμύθια (γενικώς). Προκειμένου να αποστομώσει τα
διάφορα νεοδημοκρατικά τρολ, που διαδίδουν ότι λέει ψέματα, το πιο εύκολο (και συνάμα πρακτικό) που
έχει να κάνει, είναι να μας τρίψει στα μούτρα τους λογαριασμούς. Παλιούς και φρέσκους.

«Νέο ηλεκτροσόκ από τη ΔΕΗ καθώς προχωρά στα κρυφά σε αύξηση 36% στα σταθερά τιμολόγιά της.
Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, χωρίς μάλιστα να έχει γίνει κάποια
σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία. Η αύξηση τίθεται σε ισχύ από σήμερα και αφορά τους νέους
πελάτες στα προγράμματα myHomeOnline και myHomeEnter. Υπενθυμίζεται ότι τα σταθερά
προγράμματα δεν έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής και αποτελούν «οχυρό» 500.000 καταναλωτών της ΔΕΗ
ενάντια στο τεράστιο κόστος ενέργειας». Αυτά γράφει η κομματική εφημερίδα «Αυγή», στην προσπάθεια
της, να δημιουργήσει κλίμα και να καβαλήσει μαζί με τον πρόεδρο Αλέξη στο γενικότερο κύμα της
«ακριβολογίας». Και το αναφέρω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά κανένας πελάτης που
κλείδωσε μέχρι και χθες σταθερό τιμολόγιο δεν έχει καμία αύξηση. Όποιος επιλέξει από εδώ και πέρα θα
έχει νέο τιμολόγιο. Και πάλι, αφού το «κλείσει» δεν θα έχει αύξηση. Θα το έχει «κλειδώσει». Αλλά όχι για
τους υπάρχοντες πελάτες. Αν δεν θες, δεν το επιλέγεις. Σκοπίμως μπερδεύουν τον κόσμο και τον
τρομοκρατούν. Και επειδή στην προπαγάνδα έχουν κάνει καριέρα, εκείνο που επιδιώκουν οι
δημοσιογραφικοί «κληρονόμοι» του Καρτερού στην «Αυγή» είναι όταν διαβάζουν οι αναγνώστες τα
κείμενα τους να νομίζουν ότι τους έρχεται αύξηση 36%. Επί τη ευκαιρία και μιας και αναφέρθηκα στην
κομματική εφημερίδα της Κουμουνδούρου, θυμήθηκα ότι όλοι αυτοί που δίνουν συμβουλές στη διοίκηση
της ΔΕΗ, σήμερα οργανώνουν πορεία (ναι καλά διαβάσατε), αντιδρώντας στην αντεργατική συμπεριφορά
της εργοδοσίας.

-Εντύπωση έχει προκαλέσει η παρουσία του προέδρου Μητσοτάκη σε όλα τα προσυνέδρια της ΝΔ. Λογικό,
αφού κανείς (ούτε οι πιο φανατικοί του κόμματος) δεν περίμεναν σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να δουν
τον πρωθυπουργό να συμμετέχει σε όλες τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις. Μετά τη Θεσσαλονίκη, χθες
έδωσε το «παρών» στο προσυνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι, ενώ το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, που όπως μαθαίνω ο γραμματέας Μαρινάκης,
προετοιμάζει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Βλέπετε, η ΝΔ ρίχνει μεγάλος βάρος στη λεβεντογέννα, αφού με
δεδομένη τη διάσπαση της κεντροαριστερής ψήφους λόγω Ανδρουλάκη, για πρώτη φορά υπάρχουν οι
προϋποθέσεις να κερδίσει τους δύο από τους τέσσερις νομούς. Στα της εκδήλωσης τώρα,
πληροφορούμαι, ότι το προσυνέδριο θα «ανοίξει» με ομιλία της πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη, η
οποία «επιστρατεύεται» με έναν ευρύτερο ρόλο στη «Μάχη της Κρήτης». Τέλος, οφείλω να επισημάνω ότι
εσχάτως, «πιάνω» ένα πολύ καλό κλίμα από τα ψηλά σκαλοπάτια της κυβέρνησης για τον γαλάζιο
γραμματέα Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (και αυτό το βλέπει ο
Μητσοτάκης) «ανέστησε» στην κυριολεξία τον κομματικό μηχανισμό, ανοίγοντας για τα καλά την όρεξη
και στον πρωθυπουργό.

-Σας έγραφα ότι οι Μπακοκαϋμενάκηδες έχουν αποφασίσει εκτός από την Ελλάκτωρ, κάτι ενεργειακά και
το ποδόσφαιρο, να επενδύσουν και στα media. Σήμερα σας έχω φρέσκο (ολόφρεσκο) ρεπορτάζ. Έχουμε
και λέμε λοιπόν. Οι άνθρωποι που «τρέχουν» το project media για τους δύο εφοπλιστές Μπάκο και
Καϋμενάκη, δεν είναι άλλοι από τα παλικάρια της V+O. Τον Βαρβιτσιώτη και τον Ολύμπιο. Συγκεκριμένα,
όπως πληροφορούμαι από (σχετικά) αξιόπιστη πηγή, οι δύο επικοινωνιολόγοι εκτός από το Open του Ιβάν
Σαββίδη, ήταν εκείνοι που προσέγγισαν τόσο τον Ανδρέα Κουρή για το Kontra Channel, όσο και τον
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Διονύση Παναγιωτάκη για το Action24. Και αφού έκαναν τις πρώτες διερευνητικές επαφές, μετά ήρθαν οι
Μπακοκαϋμενάκηδες για να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι η V+O, υποθέτω ατύπως,
ξεκίνησε να προσφέρει τις πολύτιμες (σε κάθε περίπτωση και περίσταση) υπηρεσίες της, στο εφοπλιστικό
δίδυμο. Με δεδομένο ότι οι Βαρβιτσιώτης – Ολύμπιος, διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τον Κουρή
(Kontra), όσο και με τον Παναγιωτάκη (Action24), είναι οι ιδανικοί προξενητές για να φέρουν κοντά τους
καναλάρχες με τους καραβοκύρηδες. Επί της ουσίας τώρα, πληροφορούμαι ότι οι συζητήσεις για την
απόκτηση των δύο καναλιών, που εκπέμπουν στην Αττική, βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, σε αντίθεση
με τις άλλες (συζητήσεις) που έχουν με τους ανθρώπους του Ιβάν, οι οποίες κάθε μέρα και δυσκολεύουν
περισσότερο. Πάντως από την όλη ιστορία ένα είναι εκείνο που μένει. Το ζωηρό ενδιαφέρον των
Μπακοκαϋμενάκηδων να επενδύσουν (και) στα media.

-Σας έγραφα χθες ότι το πρωί του Σαββάτου, υπήρξε επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Άδωνι
Γεωργιάδη, με αφορμή δημοσίευμα που ήθελε το Μαξίμου, να είναι ενοχλημένο με τον υπουργό Ανάπτυξης.
Μάλιστα, χθες, στο σχετικό σχόλιο, επισήμανα ότι εκτός από τον πρόεδρο Μητσοτάκη, το Σάββατο
υπήρξε και καθησυχαστικό τηλεφώνημα από τον διευθυντή του Κυριάκου, Γρηγόρη Δημητριάδη προς τον
Άδωνι. Και οι δύο του Μαξίμου κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος, διαβεβαιώνοντας τον υπουργό, ότι δεν
τίθεται απολύτως κανένα θέμα. Όλα αυτά ειπώθηκαν σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, γεγονός που άφηνε ανοικτή
την ύπαρξη θέματος. Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να έρθει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να «κλείσει»
οριστικά το θέμα τόσο για τον Γεωργιάδη, όσο και για τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα.

-Πάντως αν κρίνω από το γεγονός ότι το βράδυ του Σαββάτου ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας, επέλεξε να βρεθεί στα μπουζούκια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν τον επηρέασαν και πολύ τα
όσα γράφονται και λέγονται για την αφεντιά του. Απεναντίας θα έλεγα, ο υπουργός βρίσκονταν σε μεγάλα
κέφια, αν δεχθώ τη μαρτυρία έτερου θαμώνα, που βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούν οι
«Μέλισσες». Ο συγκεκριμένος (θαμώνας) μου περιέγραφε ένα Πέτσα, μέσα στο τσακίρ κέφι, ο οποίος
εκτός του ότι σιγοτραγουδούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, έπαιζε και με το κινητό του,
αποστέλλοντας σε φίλους και γνωστούς στιγμιότυπα από την υπέροχη (πραγματικά) βραδιά.

! Το συνέδριο της Capital Link ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στις 9 – 10 το
βράδυ (4 – 5 ξημερώματα ώρα Ελλάδος) στο The Union League Club στη Νέα Υόρκη, με τιμώμενο πρόσωπο
τον Άλεξ Φωτακίδη του CVC Capital Partners.

-Η απόφαση του προέδρου Μητσοτάκη να μιλήσει για το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας στην
περίπτωση που αυτό επιλέξουν οι πολίτες όταν προσέλθουν στις κάλπες, δημιούργησε τις πρώτες ρωγμές
στο Κίνημα Αλλαγής. Προς απόδειξη των σχετικών ισχυρισμών αποτελούν τα όσα εκτυλίχθηκαν στο 7ο
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανάμεσα στον Κώστα Σκανδαλίδη και στη Νάντια Γιαννακοπούλου. Όλα
ξεκίνησαν, όταν ο συντονιστής της συζήτησης και δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος ρώτησε τον
πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τι έχει να πει για τις συνεργασίες, αφού δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη
συμμετοχή του πρώτου κόμματος. «Τι λέτε, πώς δεν γίνεται. Γίνεται» απάντησε ο Κώστας Σκανδαλίδης,
προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία του απάντησε πως αυτό που
λέει δεν αποτελεί επίσημη θέση του Κινήματος Αλλαγής.

-Ο Κώστας Σκανδαλίδης άφησε να εννοηθεί ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις, ωστόσο η εξήγηση που
έδωσε δεν κάλυψε την Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο ανέφερε «πως
το θέμα των συνεργασιών είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, για αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με
πολύ μεγάλη σοβαρότητα και εμείς». Υποστήριξε δε, πως με βάση τους αριθμούς δεν μπορεί στην απλή
αναλογική να σχηματιστεί κυβέρνηση πλειοψηφίας, χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. «Πώς θα
βγει αλλιώς;» διερωτήθηκε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. «Το ΚΚΕ έχει αρνηθεί ήδη. Με την
Ελληνική Λύση δεν θέλει κανένα κόμμα σύμπραξη. Με το ΜέΡΑ25 δεν φτάνουν τα κουκιά. Άρα μιλάμε για
συνταγματική και πολιτική ανωμαλία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε
πράγματα που δεν στέκουν και δεν ανήκουν στη γραμμή του κόμματος».

-Εβδομάδα ιδιαίτερης νευρικότητας για τις αγορές θα είναι αυτή που διανύουμε. Ο δεύτερος γύρος των
προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και η «μάχη» του πληθωρισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη, κάθε άλλο παρά για
χαλάρωση ενόψει Πάσχα προδιαθέτουν. Σήμερα και αύριο αναμένουμε κρίσιμους δείκτες για τον
πληθωρισμό από την FED και την Πέμπτη συνεδριάζει η ΕΚΤ για το πώς θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές
προκλήσεις του πολέμου στην Ουκρανία για την Ευρωζώνη, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει να
λάβει νέα μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο εκνευρισμός των αγορών αποτυπώθηκε χθες στην πτώση των
χρηματιστηρίων, αλλά και στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, με τα δεκαετή κρατικά ομόλογα
Γερμανίας και Γαλλίας να φτάνουν κοντά στα υψηλά των τελευταίων επτά ετών.

-Παρά την κρίση, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλες τις κρίσεις, το χρήμα δεν κοιμάται και οι επενδυτές
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αναζητούν ευκαιρίες. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες έστειλε χθες για μία
ακόμη φορά στους επενδυτές ο πρόεδρος Μητσοτάκης, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη», τόνισε ο
πρωθυπουργός, γνωρίζοντας ότι η μεταρρυθμιστική συνέπεια και συνέχεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

-Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς και η χώρα μας
μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσονται
ραγδαία και χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.
Αυτά τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πλέον, πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά τη
διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν ή έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα.

-Με τον πρωθυπουργό και με αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης, θα συναντηθεί σήμερα και αύριο, ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer, που θα βρίσκεται στην Αθήνα. Το 2021, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πρόσφεραν 4,85 δισ. ευρώ στην
Ελλάδα για στήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων υψηλού αντίκτυπου. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη στήριξη στα 59 χρόνια δραστηριότητας της ΕΤΕπ στη χώρα μας. Επιπλέον, η χρηματοδότηση
του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιπροσώπευσε πέρυσι το 2,7% του ΑΕΠ, που συνιστά τη μεγαλύτερη
συμμετοχή σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Μετά τις πρωτοποριακές νέες επενδύσεις για τη βελτίωση
της αντιπλημμυρικής προστασίας και τον μετασχηματισμό της Πολιτικής Προστασίας σε εθνικό επίπεδο
που στήριξε πρόσφατα, τώρα η ΕΤΕπ αξιολογεί νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ψηφιοποίησης και
φοιτητικής στέγασης στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης
επιχειρήσεων.

-Παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και της Διοίκησης της
Εθνικής Τράπεζας, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα η τελετή των εγκαινίων της περιοδικής
έκθεσης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) με τίτλο «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες
γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση» (1453-1821). Στο ιστορικό ανακαινισμένο κτίριο του
Παλαιού Χρηματιστηρίου στην οδό Πεσμαζόγλου 1, από τις 13 Απριλίου ως τις 30 Ιουνίου 2022, οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά τους θησαυρούς του Ιστορικού
Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ αλλά και σπάνια βιβλία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της
Ελλάδας. Να μάθουν τι ήταν τα «μαθηματάρια» και το «κρυφό σχολειό» και να διαπιστώσουν μέσα από
την επιστημονική οδό και τα ιστορικά ντοκουμέντα, πως η παιδεία έθρεψε την ιδέα του αγώνα για την
ελευθερία.

 

Από την στήλη Big Mouth του Powergame.gr
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Σφίγγει τον κλοιό η Εφορία σε όσους έχουν χρέη

 Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr Χρωστάς στην εφορία ή στο ασφαλιστικό
ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το ενδεχόμενο να «ξεφύγει» η επιστροφή και
να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες
διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους.  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το συντομότερο δυνατό περιοδικούς, ανά δίμηνο,
συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές . Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι
χρονοβόρα και χειρόγραφη. Εντός του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο
σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές
φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Έξι φορές
τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς
ότι επτά στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές
φόρου αναμένεται να περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν
«τρύπες» οφειλών με αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ο Γιώργος
Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έδωσε στίγμα
προθέσεων, στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη.
«Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε προσθέτοντας πως «σήμερα
7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία
του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα
έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους
φορολογούμενους. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913
φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους
112,959 δισ. ευρώ εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931 δισ.
ευρώ ( μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41
δισ. ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι
φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ. Με το χρόνο για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι για μία ακόμα χρονιά δεν φαίνεται να
βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4
εκατομμυρίων (Ε1) με την συντριπτική πλειοψηφία των …πρώτων να εντοπίζονται
στους κόλπους των «μηδενικών» και «πιστωτικών» . Σχεδόν έξι στα δέκα
εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά αλλά

http://www.oparlapipas.gr/2022/04/sfiggei-ton-kloio-h-eforia-se-osoys.html


http://www.oparlapipas.gr/

 Publication date: 12/04/2022 11:04

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://www.oparlapipas.gr/2022/04/sfiggei-ton-kloio-h-eforia-se-osoys.html

υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% ( σχεδόν ένας στους τέσσερις) με χρεωστικά
σημειώματα ( 13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει
να κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης» με την προθεσμία να λήγει
κανονικά στις 30 Ιουνίου , την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η
έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος
εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης. Ακολουθήστε τον
www.oparlapipas.gr στο ( Ακολουθήστε τον
www.oparlapipas.gr στο ( Ακολουθήστε τον
www.oparlapipas.gr στο ( Ακολουθήστε τον www.oparlapipas.gr στο (

facebook ) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις ) και
μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις ) και μάθετε
πρώτοι όλες τις ειδήσεις ) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις  στις
10:28:00 π.μ.

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το
στο Facebook Κοινοποίηση στο Pinterest Ετικέτες ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024
Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή φέτος και
«ρεαλιστικά» πλεονάσματα το 2023

Σε επιστροφή στον στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024 στοχεύει
η κυβέρνηση, καθώς τα μηνύματα που έρχονται από τις αγορές αλλά και από τους οίκους
αξιολόγησης είναι ότι αυτό το επίπεδο απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί το χρέος βιώσιμο.

Οπως είπε μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών το Σάββατο ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς, οι αγορές θεωρούν ότι η χώρα πρέπει να έχει μηδενικό έλλειμμα,
περιλαμβανομένων των τόκων. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για τόκους ανέρχονται σε 2%-2,3% του ΑΕΠ τον
χρόνο, αυτό είναι το επίπεδο του πρωτογενούς πλεονάσματος που θέλουν να δουν.

Οχι τυχαία, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε (σε συνέντευξή του στο Capital.gr) ότι «είναι
σημαντικό το πρωτογενές πλεόνασμα να παραμείνει πολύ κοντά στα συμφωνηθέντα επίπεδα», δηλαδή στο
2,2%, που θα ίσχυε κανονικά από το 2023 αν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία, η οποία ανέστειλε τους
δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας για όλους και τις αντίστοιχες δεσμεύσεις της
Ελλάδας. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η εμπιστοσύνη των αγορών, η βιωσιμότητα του χρέους και η
αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιονομική
σύνεση.

Η επιστροφή αυτή, πάντως, σχεδιάζεται να γίνει σταδιακά, σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις που θα
πάρει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, που όπως όλα δείχνουν θα
παραμείνει χαλαρή και τον επόμενο χρόνο.

Ετσι, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, προανήγγειλε μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή φέτος και «ρεαλιστικά» πρωτογενή
πλεονάσματα το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τους
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες ενόψει της
κατάθεσης του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2025 στις 30 Απριλίου, προβλέπει πρωτογενές
έλλειμμα έως 2% του ΑΕΠ φέτος (έναντι στόχου του προϋπολογισμού για 1,2% του ΑΕΠ) και πρωτογενές
πλεόνασμα της τάξεως του 1% του ΑΕΠ το 2023.

Ο κ. Σταϊκούρας, στη χθεσινή ομιλία του, είπε κι αυτός ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι ένας από τους
επτά πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον στόχο
για «ρεαλιστικά» πρωτογενή πλεονάσματα το 2023, ενώ σημείωσε ότι το 2021 τα δημοσιονομικά
αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις. Οι άλλοι πυλώνες είναι: η παροχή προσωρινής
στοχευμένης στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά, η εφαρμογή μιας «έξυπνης» εκδοτικής στρατηγικής από
τον ΟΔΔΗΧ, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η συμμετοχή στις
πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
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Georgiadis to Capital Link Invest Forum: Now is the right time to invest in
Greece

“Now is the right time to come and invest in Greece,” Development and Investments Minister Adonis
Georgiadis said in his message to the 23rd Annual Forum “Capital Link Invest in Greece” held in New York
on April 11.

Addressing entrepreneurs of Greek descent, he underlined that investors will only come to invest in
Greece if they believe that they will profit from their investment.

“But now that you see others, who are not Greeks, investing in Greece it is certainly the right time for you
to come – not because you are Greeks but because you will find opportunities in Greece and people that
will help you to resolve any problems that may arise,” Georgiadis said.

Source: ANA – MPA

Melbourne a priority for the tourism ministry, Kikilias says
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Greece taking steps to accelerate hydrocarbon exploration, Skrekas says
The environment and energy ministry has taken legislative initiatives to accelerate hydrocarbon
exploration, Environment and Energy Minister Kostas Skrekas pointed out during a meeting, chaired by
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, which was held on Tuesday at the Hellenic Hydrocarbon Resources
Management company to discuss the exploration and extraction of domestic fossil fuel deposits.

Skrekas also stressed that a new working group will be set up, while the company will address a letter to
the concessionaires informing them of the government’s intention to speed up exploration to locate and
exploit natural gas.

According to reports, the focus is on offshore gas fields and not oil reserves or land “plots”, while the aim is
to speed up the processes along the lines of other countries in the region, such as Egypt, which have
adopted rapid procedures for both exploration and the start of drilling for hydrocarbons.

 

Source: ANA – MPA

 

Georgiadis to Capital Link Invest Forum: Now is the right time to invest in Greece
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ΑΑΔΕ: Ψηφιακοί συμψηφισμοί και...εργαλεία για επενδυτές-Τι δείχνουν οι
πρώτες δηλώσεις

"Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα".
Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής. Τέλος οι επιστροφές με
χειρόγραφο τρόπο "Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή
υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή
του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε...

https://www.palo.gr/financial/i-prwti-aktinografia-twn-fetinwn-forologikwn-dilwsewn/29097817/
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ΑΑΔΕ: 7 στους 10 με επιστροφή φόρου χρωστούν σε Εφορία και Ταμεία –
Έρχονται ψηφιακοί συμψηφισμοί

Σχόλια

share on:
facebook
twitter

Χρωστάς στην εφορία ή στο ασφαλιστικό ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το ενδεχόμενο να
«ξεφύγει» η επιστροφή και να γλιτώσει τον συμψηφισμό, ακόμα και αν υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες
διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το συντομότερο δυνατό περιοδικούς, ανά
δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές . Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη. Εντός του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές τον χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημοσίων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο
για τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ εκ των οποίων το πραγματικό χρέος
περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ ( μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ
επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι
ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με το χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με την συντριπτική πλειοψηφία των …πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους
των «μηδενικών» και «πιστωτικών». Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι
μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% ( σχεδόν ένας στους τέσσερις)
με χρεωστικά σημειώματα ( 13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να
κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης» με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου ,
την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα
πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.
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ΑΑΔΕ: Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφής φόρων με οφειλές σε Εφορία και
Ταμεία

ακολουθήστε μας στα Social

Οριστικό τέλος μπαίνει στην γραφειοκρατία για τις επιστροφές φόρου με την εφαρμογή του νέου
ηλεκτρονικού συστήματος από την ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με
οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και έτσι οι φορολογούμενοι, θα ταλαιπωρούνται
λιγότερο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, που θα ενεργοποιηθεί άμεσα, η ΑΑΔΕ θα προχωρεί σε ελέγχους και διασταυρώσεις,
μία φορά το 2μηνο, στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ
θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική
Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο,
που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια». 

Παράλληλα ανέφερε ότι «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας ότι αυτή η
διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους
φορολογούμενους.

Ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ήδη «τρέχει» και περίπου 100.000 δηλώσεις είχαν
υποβληθεί μέχρι και χθες σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι
χωρίς φόρο ή με επιστροφή φόρου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν έχουν ήδη υποβληθεί 90.008
φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε σύζυγος έχει το
δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τι προκύπτει:

Σύμφωνα με μία πρώτη εικόνα, με βάση τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί:

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 29 
Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

e-mail: [email protected]
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Χ. Σταϊκούρας: Ανάπτυξη πάνω από 3% το 2022, θετικός ρυθμός ανάπτυξης
τα επόμενα χρόνια

Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3% φέτος, με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε χθες από το συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη
ο υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι ο πρώτος στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς και
διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και αναφέρθηκε στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3% που είχαμε το 2021.

Για φέτος, είπε ότι η πρόβλεψη θέλει την ανάπτυξη πάνω από 3%, ενώ για το μέλλον οι μεταρρυθμίσεις
και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα καταβάλλουν "μερίσματα ανάπτυξης" για πολλά χρόνια,
όπως πρόσθεσε.
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Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφής φόρων με οφειλές σε Εφορία και Ταμεία
– Χωρίς επιπλέον φόρο 7 στις 10 δηλώσεις

Οριστικό τέλος μπαίνει στην γραφειοκρατία για τις επιστροφές φόρου με την εφαρμογή του νέου
ηλεκτρονικού συστήματος από την ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με
οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και έτσι οι φορολογούμενοι, θα ταλαιπωρούνται
λιγότερο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, που θα ενεργοποιηθεί άμεσα, η ΑΑΔΕ θα προχωρεί σε ελέγχους και διασταυρώσεις,
μία φορά το 2μηνο, στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ
θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική
Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο,
που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».

Παράλληλα ανέφερε ότι «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας ότι αυτή η
διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους
φορολογούμενους.

Ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ήδη «τρέχει» και περίπου 100.000 δηλώσεις είχαν
υποβληθεί μέχρι και χθες σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν έχουν ήδη υποβληθεί 90.008
φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε σύζυγος έχει το
δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τι προκύπτει:

Σύμφωνα με μία πρώτη εικόνα, με βάση τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί:

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 29 
Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

https://magnesianews.gr/oikonomia/aytomatoi-sympsifismoi-epistrofis-foron-me-ofeiles-se-eforia-kai-tameia-choris-epipleon-foro-7-stis-10-diloseis.html
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Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024
Σε επιστροφή στον στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024 στοχεύει η
κυβέρνηση, καθώς τα μηνύματα που έρχονται από τις αγορές αλλά και από τους οίκους αξιολόγησης είναι
ότι αυτό το επίπεδο απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί το χρέος βιώσιμο.

Οπως είπε μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών το Σάββατο ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς, οι αγορές θεωρούν ότι η χώρα πρέπει να έχει μηδενικό έλλειμμα,
περιλαμβανομένων των τόκων. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για τόκους ανέρχονται σε 2%-2,3% του ΑΕΠ τον
χρόνο, αυτό είναι το επίπεδο του πρωτογενούς πλεονάσματος που θέλουν να δουν.

Οχι τυχαία, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε (σε συνέντευξή του στο Capital.gr) ότι «είναι
σημαντικό το πρωτογενές πλεόνασμα να παραμείνει πολύ κοντά στα συμφωνηθέντα επίπεδα», δηλαδή στο
2,2%, που θα ίσχυε κανονικά από το 2023 αν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία, η οποία ανέστειλε τους
δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας για όλους και τις αντίστοιχες δεσμεύσεις της
Ελλάδας. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η εμπιστοσύνη των αγορών, η βιωσιμότητα του χρέους και η
αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιονομική
σύνεση.

Η επιστροφή αυτή, πάντως, σχεδιάζεται να γίνει σταδιακά, σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις που θα
πάρει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, που όπως όλα δείχνουν θα
παραμείνει χαλαρή και τον επόμενο χρόνο. 

Ετσι, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, προανήγγειλε μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή φέτος και «ρεαλιστικά» πρωτογενή
πλεονάσματα το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τους
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες ενόψει της
κατάθεσης του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2025 στις 30 Απριλίου, προβλέπει πρωτογενές
έλλειμμα έως 2% του ΑΕΠ φέτος (έναντι στόχου του προϋπολογισμού για 1,2% του ΑΕΠ) και πρωτογενές
πλεόνασμα της τάξεως του 1% του ΑΕΠ το 2023.

Ο κ. Σταϊκούρας, στη χθεσινή ομιλία του, είπε κι αυτός ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι ένας από τους
επτά πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον στόχο
για «ρεαλιστικά» πρωτογενή πλεονάσματα το 2023, ενώ σημείωσε ότι το 2021 τα δημοσιονομικά
αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις. Οι άλλοι πυλώνες είναι: η παροχή προσωρινής
στοχευμένης στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά, η εφαρμογή μιας «έξυπνης» εκδοτικής στρατηγικής από
τον ΟΔΔΗΧ, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η συμμετοχή στις
πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

Πηγή: kathimerini.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
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Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σήμερα

Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα 2%-2,3% του
ΑΕΠ από το 2024

Σε επιστροφή στον στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024 στοχεύει η
κυβέρνηση, καθώς τα μηνύματα που έρχονται από τις αγορές αλλά και από τους οίκους
αξιολόγησης είναι ότι αυτό το επίπεδο απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί το χρέος βιώσιμο.

Οπως είπε μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών το Σάββατο ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς, οι αγορές θεωρούν ότι η χώρα πρέπει να έχει μηδενικό έλλειμμα,
περιλαμβανομένων των τόκων. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για τόκους ανέρχονται σε 2%-2,3% του
ΑΕΠ τον χρόνο, αυτό είναι το επίπεδο του πρωτογενούς πλεονάσματος που θέλουν να δουν.

Οχι τυχαία, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε (σε συνέντευξή του στο Capital.gr) ότι
«είναι σημαντικό το πρωτογενές πλεόνασμα να παραμείνει πολύ κοντά στα συμφωνηθέντα επίπεδα»,
δηλαδή στο 2,2%, που θα ίσχυε κανονικά από το 2023 αν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία, η οποία
ανέστειλε τους δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας για όλους και τις αντίστοιχες
δεσμεύσεις της Ελλάδας. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η εμπιστοσύνη των αγορών, η βιωσιμότητα του
χρέους και η αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη
δημοσιονομική σύνεση.

Η επιστροφή αυτή, πάντως, σχεδιάζεται να γίνει σταδιακά, σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις που
θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, που όπως όλα δείχνουν
θα παραμείνει χαλαρή και τον επόμενο χρόνο.

Ετσι, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, προανήγγειλε μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή φέτος και «ρεαλιστικά»
πρωτογενή πλεονάσματα το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τους
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες ενόψει
της κατάθεσης του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2025 στις 30 Απριλίου, προβλέπει
πρωτογενές έλλειμμα έως 2% του ΑΕΠ φέτος (έναντι στόχου του προϋπολογισμού για 1,2% του ΑΕΠ)
και πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 1% του ΑΕΠ το 2023.

Ο κ. Σταϊκούρας, στη χθεσινή ομιλία του, είπε κι αυτός ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι ένας από
τους επτά πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε
στον στόχο για «ρεαλιστικά» πρωτογενή πλεονάσματα το 2023, ενώ σημείωσε ότι το 2021 τα
δημοσιονομικά αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις. Οι άλλοι πυλώνες είναι: η
παροχή προσωρινής στοχευμένης στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά, η εφαρμογή μιας «έξυπνης»
εκδοτικής στρατηγικής από τον ΟΔΔΗΧ, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πόρων και η συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική
αρχιτεκτονική.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΙΚ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πηγή άρθρου: Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024 | Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
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ΑΑΔΕ: Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφής φόρων με οφειλές σε Εφορία και
Ταμεία

Οριστικό τέλος μπαίνει στην γραφειοκρατία για τις επιστροφές φόρου με την εφαρμογή του νέου
ηλεκτρονικού συστήματος από την ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με
οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και έτσι οι φορολογούμενοι, θα ταλαιπωρούνται
λιγότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το σχέδιο, που θα ενεργοποιηθεί άμεσα, η ΑΑΔΕ θα προχωρεί σε ελέγχους και διασταυρώσεις,
μία φορά το 2μηνο, στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ
θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική
Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο,
που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια». 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ανέφερε ότι «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής σημειώνοντας ότι αυτή η
διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τους
φορολογούμενους.

Ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ήδη «τρέχει» και περίπου 100.000 δηλώσεις είχαν
υποβληθεί μέχρι και χθες σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι
χωρίς φόρο ή με επιστροφή φόρου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν έχουν ήδη υποβληθεί 90.008
φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε σύζυγος έχει το
δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τι προκύπτει:

Σύμφωνα με μία πρώτη εικόνα, με βάση τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί:

έξι στους δέκα φορολογούμενους δεν πληρώνουν καθόλου φόρο . Το 59,86% των
φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα
τα 69.864 είναι μηδενικά.
σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου . Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259
φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ 
κατά μέσο όρο για τον καθένα και
ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο  για τα
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εισοδήματα του Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα
εισοδήματα του 2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης
είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος
για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πως θα πληρωθεί ο φόρος
Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 29 
Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς
την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις
χειρόγραφες διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
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29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

ot.gr

Η ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

Τηλ. & FAX: 2467027935

email: kasestia@otenet.gr

Βρείτε μας στο facebook

Βρείτε μας στο twitter

Βρείτε μας στο instagram

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εντός νομού 30€/ εκτός νομού 60€/

Δήμων – Κοινοτήτων – Οργανισμών – Τραπεζών 90€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 100€/ ΗΠΑ 120$/ Αυστραλία 130$/ Καναδά 120$

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Δημοσίου 2€/εκατοστό

Δημοσίου που επιβαρύνουν ιδιώτες 5€/εκατοστό

(κοινή υπουργική απόφαση 2/28783Α/9-9-2005)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τον κατάλογο

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις απόψεις ων συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και
αποκλειστική ευθύνη.

Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Και μείνετε ενημερωμένοι για ότι συμβαίνει στο νομό μας και όχι μόνο
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 23ο
συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή – Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία». 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων». 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς
την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις
χειρόγραφες διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

– Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703 εκκαθαριστικά
σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

– Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου συνολικού
ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

– Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2021.
Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το
συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Μαρία Βουργάνα

ot.gr
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Επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024

Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε μια σημαντική
δημοσιονομική προσαρμογή φέτος και «ρεαλιστικά»
πλεονάσματα το 2023.
Δεδομένου ότι οι δαπάνες για τόκους ανέρχονται σε 2%-2,3% του ΑΕΠ τον χρόνο, αυτό είναι το επίπεδο
του πρωτογενούς πλεονάσματος που απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί το χρέος βιώσιμο.
Ειρήνη Χρυσολωρά

Σε επιστροφή στον στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων 2%-2,3% του ΑΕΠ από το 2024 στοχεύει η
κυβέρνηση, καθώς τα μηνύματα που έρχονται από τις αγορές αλλά και από τους οίκους αξιολόγησης
είναι ότι αυτό το επίπεδο απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί το χρέος βιώσιμο.

Οπως είπε μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών το Σάββατο ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς, οι αγορές θεωρούν ότι η χώρα πρέπει να έχει μηδενικό έλλειμμα,
περιλαμβανομένων των τόκων. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για τόκους ανέρχονται σε 2%-2,3% του ΑΕΠ τον
χρόνο, αυτό είναι το επίπεδο του πρωτογενούς πλεονάσματος που θέλουν να δουν.

Οχι τυχαία, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε (σε συνέντευξή του στο Capital.gr) ότι
«είναι σημαντικό το πρωτογενές πλεόνασμα να παραμείνει πολύ κοντά στα συμφωνηθέντα επίπεδα»,
δηλαδή στο 2,2%, που θα ίσχυε κανονικά από το 2023 αν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία, η οποία
ανέστειλε τους δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας για όλους και τις αντίστοιχες
δεσμεύσεις της Ελλάδας. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η εμπιστοσύνη των αγορών, η βιωσιμότητα του χρέους
και η αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη
δημοσιονομική σύνεση.

Η επιστροφή αυτή, πάντως, σχεδιάζεται να γίνει σταδιακά, σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις που θα
πάρει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, που όπως όλα δείχνουν θα
παραμείνει χαλαρή και τον επόμενο χρόνο.

Ετσι, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, προανήγγειλε μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή φέτος και «ρεαλιστικά» πρωτογενή
πλεονάσματα το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τους
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες ενόψει της
κατάθεσης του Προγράμματος Σταθερότητας 2022-2025 στις 30 Απριλίου, προβλέπει πρωτογενές
έλλειμμα έως 2% του ΑΕΠ φέτος (έναντι στόχου του προϋπολογισμού για 1,2% του ΑΕΠ) και πρωτογενές
πλεόνασμα της τάξεως του 1% του ΑΕΠ το 2023.

Ο κ. Σταϊκούρας, στη χθεσινή ομιλία του, είπε κι αυτός ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι ένας από τους
επτά πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον στόχο
για «ρεαλιστικά» πρωτογενή πλεονάσματα το 2023, ενώ σημείωσε ότι το 2021 τα δημοσιονομικά
αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις. Οι άλλοι πυλώνες είναι: η παροχή προσωρινής
στοχευμένης στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά, η εφαρμογή μιας «έξυπνης» εκδοτικής στρατηγικής από
τον ΟΔΔΗΧ, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η συμμετοχή στις
πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
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Σφίγγει τον κλοιό η Εφορία σε όσους έχουν χρέη
Χρωστάς στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το ενδεχόμενο να
«ξεφύγει» η επιστροφή και να γλιτώσει το συμψηφισμό ακόμα και αν υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες
διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το συντομότερο δυνατό, περιοδικούς, ανά
δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές . Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη. Εντός του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία, όσο και τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές το χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημοσίων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο
για τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ εκ των οποίων το πραγματικό χρέος
περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ ( μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ
επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι
ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με το χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με την συντριπτική πλειοψηφία των …πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους
των «μηδενικών» και «πιστωτικών». Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι
μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% ( σχεδόν ένας στους τέσσερις)
με χρεωστικά σημειώματα ( 13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να
κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης» με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου ,
την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα
πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.

Πηγή: euro2day.gr
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022

Ανάπτυξη πάνω από 3% βλέπει το 2022 ο Χρήστος
Σταϊκούρας ενώ χτύπησε «καμπανάκι» για νέα παγκόσμια
κρίση
Στην ομιλία του στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη, ο
υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021, απαριθμώντας τις
πολιτικές της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Για το 2022, ανέφερε τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της
κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, κάτι που φάνηκε τον Μάρτιο.

«Πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση. Βυθιζόμαστε ολοένα και
περισσότερο στη κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Μιλώντας για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε
τη σημασία μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά.

«Πιστεύουμε πως οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρου αποθήκευσης αερίου είναι πολύ
σημαντικές» πρόσθεσε για να συμπληρώσει ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο
πως οι τιμές τους μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

«Πρέπει να χτίσουμε ένα “δίχτυ ασφαλείας”, όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.
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Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Γεωργιάδης απο Νέα Υόρκη: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη
Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, ο Άδωνις Γεωργιάδης
τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή
του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

https://www.theceo.gr/georgiadis-apo-nea-yorki-tora-einai-i-sosti-stigmi-na-ependysete-stin-ellada/
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Σφίγγει τον κλοιό η Εφορία σε όσους έχουν χρέη
Follow @report247gr

Χρωστάς στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το ενδεχόμενο να
«ξεφύγει» η επιστροφή και να γλιτώσει το συμψηφισμό ακόμα και αν υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες
διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το συντομότερο δυνατό, περιοδικούς, ανά
δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές . Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη. Εντός του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία, όσο και τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές το χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημοσίων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο
για τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ εκ των οποίων το πραγματικό χρέος
περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ ( μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ
επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι
ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με το χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με την συντριπτική πλειοψηφία των …πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους
των «μηδενικών» και «πιστωτικών». Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι
μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% ( σχεδόν ένας στους τέσσερις)
με χρεωστικά σημειώματα ( 13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να
κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης» με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου ,
την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα
πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.

Follow @report247gr
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O «γρίφος» της νέας εξόδου
«ΠAPAΘYPO EYKAIPIAΣ» ΨAXNEI H AΘHNA ΓIA ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

 

Tο «μαξιλάρι» των 40 δισ. και οι 4 παράμετροι που κρίνουν τις αποφάσεις

 

TI «ΨAXNOYN» YΠOIK KAI OΔΔHX ΣTH NEA YOPKH

 

Σε αναμονή των αποφάσεων EKT και των εξελίξεων στην Oυκρανία

 

Στις HΠA βρίσκεται, από χθες (Πέμπτη), ο Xρήστος Σταϊκούρας και στελέχη του οικονομικού επιτελείου,
μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής του OΔΔHX. H παρουσία τους στο συνέδριο της Capital Link στη Nέα
Yόρκη εντάσσεται στο πλαίσιο του 23rd Invest in Greece Forum: A New Era - A New Direction for Greece
περιλαμβάνοντας επαφές με κορυφαίους παράγοντες του επενδυτικού και επιχειρηματικού κόσμου, πλην
όμως από τις κύριες προτεραιότητες είναι η πώληση «ελληνικού χρέους». Eπί της ουσίας, η διερεύνηση -
από κοντά και με φυσική παρουσία- των προθέσεων πανίσχυρων επενδυτικών οίκων να (υπό)στηρίξουν μία
ενδεχόμενη επόμενη «έξοδο» της χώρας στις αγορές.

 

O αρχικός προγραμματισμός του OΔΔHX προβλέπει πως η χώρα θα αντλούσε 12 δισ. στο πλαίσιο του
ετήσιου δανειακού προγράμματος, με την επιδίωξη το εν λόγω πρόγραμμα να είναι αρκετά
εμπροσθοβαρές.

 

Δεδομένης της ρευστότητας/αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές λόγω της ενεργειακής κρίσης, το
οικονομικό επιτελείο (με τον Oργανισμό) σχεδίαζε να «βγει» με 2-3 εκδόσεις Iανουάριο-Mάρτιο /Aπρίλιο
και Iούνιο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από τα μισά. Έτσι, θα συντηρούσε το «μαξιλάρι» αρκετά πάνω
από τα 40 δισ., θα αποπληρωνόταν το ΔNT, θα υπήρχε δημοσιονομικός χώρος για να υποστηριχθεί η
πραγματική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία.

 

Mε αυτό τον προσανατολισμό, ο Oργανισμός προχώρησε -μέσα Iανουαρίου- στην έκδοση 10ετούς
κρατικού ομολόγου, αντλώντας 3 δισ. με επιτόκιο 1,85%. Eν μέσω αναταράξεων στις διεθνείς αγορές η
έξοδος, με τον τεχνολογικό κλάδο να «ξεφουσκώνει» στην Wall Street και την Fed να εξαγγέλλει
επιθετικό πρόγραμμα αύξησης των επιτοκίων (προκειμένου να ελεγχθεί -κατά το δυνατόν- ο
πληθωρισμός) το εγχείρημα, που παρά τις αιτιάσεις λίγων αδαών είχε χαρακτηρισθεί «ακριβούτσικο»,
είχε αποφέρει ένα σεβαστό ποσό.

 

Mε τα επιτόκια να έχουν πάρει την ανιούσα, το ελληνικό 10ετές να ξεπερνά το όριο του 2% και να
εκτινάσσεται προς το 2,95%, ο προγραμματισμός για έκδοση τον Mάρτιο πήγε πίσω. Aκολούθησε η
εισβολή της Pωσίας για να επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω η κατάσταση, το κόστος χρήματος κατέστη
απαγορευτικό ακόμη και για χώρες όπως Iταλία ή Iσπανία, οπότε η Aθήνα δεν είχε άλλη επιλογή παρά
μόνο της αναμονής μέχρι νεοτέρας. Άλλωστε, τα διαθέσιμα πρόσφεραν σχετική ασφάλεια στο οικονομικό
επιτελείο.

 

Mέχρι, που φτάνουμε τέλη Mαρτίου - αρχές Aπριλίου με κάποιες αχνές ενδείξεις σταθεροποίησης των
αγορών και του κόστους (αλλά σε υψηλά επίπεδα 2-3ετίας), την μικρή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση της
απόδοσης των τίτλων «ελληνικού χρέους» οι συνεχείς επαφές της ομάδας του OΔΔHX με κύριους
αγοραστές και δευτερεύοντες κατόχους τίτλων (προηγούμενων σειρών).
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OI KPIΣIMEΣ ΣYNANTHΣEIΣ
 

 

H επίσκεψη στη Nέα Yόρκη, οι συναντήσεις Σταϊκούρα με επικεφαλής επενδυτικών οίκων συνδυαστικά με
την επιμελή προεργασία που έχει γίνει από τον Δημήτρη Tσάκωνα και την ομάδα του OΔΔHX, ενδεχομένως
να... ανοίξει το «παράθυρο εξόδου», μέσα στον Aπρίλιο. Eνδεχόμενο εφικτό, που ωστόσο δεν εξαρτάται
τόσο από την προσπάθεια της Aθήνας όσο από το κλίμα στις διεθνείς αγορές, την τάση στα κόστη
χρήματος και το βάρος των συμβολαίων αντασφάλισης.

 

Άλλωστε, εδώ και χρόνια, ο Oργανισμός δίνει ιδιαίτερη σημασία στον χρονισμό κάθε έκδοσης έτσι ώστε
οι αγοραστές ελληνικού χρέους να βγαίνουν κερδισμένοι σε εύλογο (επενδυτικό) χρόνο διακράτησης.

 

Σε αυτό έχει συμβάλλει και η αλλαγή του προφίλ/σύνθεσης των αγοραστών/κατόχων κρατικών τίτλων,
καθώς από την υπεροπλία των hedge funds -μέχρι το 2017-2019- σταδιακά τοποθετήθηκαν πιο
μακροπρόθεσμα, συντηρητικά και λιγότερο επιθετικά χαρτοφυλάκια που «έχτιζαν» θέσεις στην προοπτική
ανάκαμψης της οικονομίας συν την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας.

 

Tο αν η ελληνική πλευρά θα καταφέρει να βγει τελικά στις αγορές είναι συνάρτηση και άλλων 4
παραμέτρων, λ.χ. της πολιτικής της EKT των όσων θα ανακοινώσει στην συνεδρίαση της προσεχούς
Πέμπτης (14 Aπριλίου), της τακτικής των ξένων οίκων, των προβλέψεων για την επικείμενη αξιολόγηση
από την Standard & Poor's (22 Aπριλίου/Mεγάλη Παρασκευή) και βεβαίως των συνθηκών που θα
επικρατούν στο μέτωπο της Oυκρανίας.

 

 

 

OI KINHΣEIΣ TAKTIKHΣ
 

 

Προσώρας το οικονομικό επιτελείο προχωρά με μικρά, προσεκτικά βήματα σε συνεχή επαφή με τους
δανειστές, την EKT και τους επενδυτικούς οίκους, σταθμίζοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
κατάστασης, μέρα με τη μέρα.

 

Έτσι, το βράδυ της Δευτέρας πιστώθηκαν 1,86 δισ. στον λογαριασμό της χώρας προς το ΔNT, -
κλείνοντας έτσι έναν κύκλο σκληρής δοκιμασίας, που άνοιξε το 2010-, προχωρά τροπολογία για την
αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 2 δισ. (στο πλαίσιο νέων συμπληρωματικών μέτρων (υπο)στήριξης
επιχειρήσεων-νοικοκυριών) με το... απόθεμα του «μαξιλαριού» να πέφτει από τα 40 δισ. Συνεπώς η
συγκυρία και οι ανάγκες για μία έκδοση κρατικού ομολόγου συνηγορούν υπέρ του εγχειρήματος.

 

Eπιδίωξη του οικονομικού επιτελείου η έκδοση ενός μέρους χρέους, που αφενός δεν θα επιβαρύνει
υπέρμετρα τον συνολικό (στόχος παραμένει η έστω και οριακή μείωσή του κάτω από το όριο του
200%/AEΠ) με επιτόκιο που για κάποιο διάστημα (συνήθως ενός μήνα, τουλάχιστον) θα καλύπτει (δεν θα

http://www.dealnews.gr/roi/item/343437-O-%C2%AB%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%86%CE%BF%CF%82%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85


http://www.dealnews.gr/

 Publication date: 12/04/2022 09:07

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

ζημιώνει) τους αγοραστές/κατόχους.

 

Mε το 10ετές στο 2,625% (5/4) και τις δανειακές ανάγκες στα 24,8 δισ., η Aθήνα θα κινηθεί προσεκτικά
καλύπτοντας 8 δισ. (αποπληρωμές ομολόγων), 4,7 δισ. (τόκους), χρηματοδότηση ελλείμματος 2,7 δισ.,
πρόωρες αποπληρωμές -δηλαδή έντοκα, διμερή δάνεια, ΔNT που πληρώθηκε- 5,2 δισ. και 4,3 δισ. για
άλλες υποχρεώσεις.

 

 

 

ΓIATI OI AMEPIKANIKOI OIKOI AΛΛAZOYN ΣTAΣH
 

 

Tα «χτυπήματα» από BoFa και JP Morgan

 

H υποβάθμιση της σύστασης για τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών από την BofA, μόλις λίγες μέρες
μετά την αναβάθμιση των συστημικών ομίλων από την Moody's (30/3) συνδυαστικά με την προειδοποίηση
της JP Morgan για τον χαμηλό βαθμό ελκυστικότητας των εταιριών του MSCI Greece προκάλεσε αίσθηση
εντός και εκτός συνόρων. Mάλιστα η JPMC είχε προχωρήσει σε κλείσιμο των θέσεων αγοράς της σε
ελληνικά ομόλογα (18/1) λίγο πριν την επίσκεψη του επικεφαλής της στην Aθήνα.

 

Aναλυτές αποδίδουν αυτή την στάση των αμερικανικών οίκων (κυρίως) στην ευρεία έκθεσή τους σε
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (μετοχές, ομόλογα, τράπεζες, στρατηγικές συνεργασίες κ.α.), στη σημασία
που αποδίδουν στην λειτουργική απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων (κυρίως Tαμείου Aνάκαμψης),
στην έμμεση/διακριτική πίεση προς το οικονομικό επιτελείο να μην παρεκκλίνει αισθητά από τους
δημοσιονομικούς στόχους και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα.

 

Παράλληλα, στέλνεται και ένα μήνυμα προς κυβέρνηση (κυρίως) αλλά και αντιπολίτευση πως απαραίτητη
προϋπόθεση (για τα επενδυτικά σπίτια) είναι η διατήρηση ενός επενδυτικά φιλικού/σταθερού κλίματος.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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ΑΑΔΕ: Ψηφιακούς συμψηφισμούς φόρων και ειδικές υπηρεσίες για επενδυτές
στα “σκαριά” – Τι δείχνουν οι πρώτες δηλώσεις

“Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά
πράγματα.” Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link
στη Νέα Υόρκη δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής.

Τέλος οι επιστροφές με χειρόγραφο τρόπο

“Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα” ανέφερε ο κ. Πιτσιλής που τόνισε ότι “περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε,
κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές,
αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας
και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται
φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η
διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά” τόνισε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι ήδη
“υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους
260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.”
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Τα 16 έργα

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics,
τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS,
τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια,
την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

“Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά
από το 2023” τόνισε ο κ. Πιτισιλής που σημείωσε ότιω “έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά
εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου
διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο
επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε
μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για
ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική
σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον
νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση.”

Η “ακτινογραφία” των πρώτων δηλώσεων

Την ίδια ώρα με βάση τα πρώτα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις 2022 έχουν ήδη υποβληθεί και
εκκαθαριστεί φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των πολιτών δεν προκύπτει φόρος.

Αναλυτικά, δώδεκα μέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είχαν υποβληθεί 90.008
δηλώσεις με την πλειοψηφία να είναι οι μηδενικές.

Σχεδόν για το 75% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύπτει κανένας φόρος.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου (από το 100% στο 55%) με αποτέλεσμα
οι περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό
δημόσιο.

Από την πρώτη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 28.542 φορολογούμενοι με
εισοδήματα από ενοίκια έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωση τους, όπως επίσης και 5.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η
εκκαθάριση των πρώτων 90.008 φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν τα νοικοκυριά για τα
εισοδήματα του 2021 δείχνουν τα εξής:

Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που
απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,435 εκατ. ευρώ. Ο
μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2020. Συγκεκριμένα 69.864 εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν ξεχωριστά για κάθε σύζυγο το αποτέλεσμα
της εκκαθάρισης ήταν μηδενικό.

Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.

Συνολικά το 75,51% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή
έχουν επιστροφή φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν το φόρο σε oκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά
πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο θα έχουν
έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί τον
Φεβρουάριο του 2022.

Γιώργος Αλεξάκης
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Επιστροφή φόρου με “ένα κλικ”. Τι δείχνουν οι πρώτες δηλώσεις — Η
πανδημία «τρύπησε» και τα φετινά εκκαθαριστικά — Πρόωρη

απολιγνιτοποίηση: Τα… λάθη πληρώνονται

 

Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών βάζει στη πρώτη γραμμή προτεραιότητας η ΑΑΔΕ με
στόχο τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη.Πάντως φέτος για σχεδόν για το 75%
των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύπτει κανένας φόρος.

“Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.”

Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής.

7 στις 10 επιστροφές με χειρόγραφο τρόπο

“Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα” ανέφερε ο κ. Πιτσιλής που τόνισε ότι “περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε
και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων. Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φορο επιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά” τόνισε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι ήδη “υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο
ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16
υποέργα.”

Τα 16 έργα

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
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– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

“Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023” τόνισε ο κ. Πιτισιλής που σημείωσε ότιω “έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως
τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει
τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.”

Επτά στους δέκα δεν πληρώνουν φόρο

Την ίδια ώρα με βάση τα πρώτα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις 2022 έχουν ήδη υποβληθεί και
εκκαθαριστεί φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των πολιτών δεν προκύπτει φόρος. Να σημειωθεί ότι όσοι
αναμένουν επιστροφή θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν τη δήλωση ώστε να πάρουν το “μπόνους
ρευστότητας” ή να συμψηφίσουν το ποσό της επιστροφής με άλλες οφειλές.

Επίσης όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη και πληρώνουν ενοίκιο θα μπορούν μέσω της νέας
διαδικασίας υποβολής στοιχείων να διασφαλίσουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
και μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

Η “ακτινογραφία”

Αναλυτικά, δώδεκα μέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είχαν υποβληθεί 90.008
δηλώσεις με την πλειοψηφία να είναι οι μηδενικές.

Σχεδόν για το 75% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύπτει κανένας φόρος.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου (από το 100% στο 55%) με αποτέλεσμα οι
περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο.

Από την πρώτη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 28.542 φορολογούμενοι με
εισοδήματα από ενοίκια έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωση τους, όπως επίσης και 5.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η
εκκαθάριση των πρώτων 90.008 φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν τα νοικοκυριά για τα εισοδήματα
του 2021 δείχνουν τα εξής:

Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε
το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,435 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2020.
Συγκεκριμένα 69.864 εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν ξεχωριστά για κάθε σύζυγο το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης ήταν μηδενικό.

Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.

Συνολικά το 75,51% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν
επιστροφή φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν το φόρο σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις  με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά
πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο θα έχουν
έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί τον Φεβρουάριο
του 2022.
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Γιώργος Αλεξάκης

 

Η πανδημία «τρύπησε» και τα φετινά εκκαθαριστικά

«Ελαφριά» είναι τα πρώτα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων καθώς πάνω από 7 στους 10
φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο είτε έχουν επιστροφή από την Εφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την υποβολή περίπου 100.000 δηλώσεων, το 24,49% των
φορολογούμενων παραλαμβάνει χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα με το ύψος του πρόσθετου φόρου να
κυμαίνεται σε μέσα επίπεδα στα 470 ευρώ και ο λογαριασμός να ανεβαίνει αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς
για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρξε επιβάρυνση στα εισοδήματα και στους τζίρους των επιχειρήσεων
κυρίως τους πρώτους μήνες του 2021 λόγω της πανδημίας καθώς η αγορά ήταν ακόμα μουδιασμένη και
υπολειτουργούσε.

Αναλυτικότερα μέχρι και χθες είχαν εκδοθεί 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα σύμφωνα με τα οποία:

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703 εκκαθαριστικά
σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.
Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσον όρο για τον καθένα.
Συνολικά  το 75,33% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο ή
έχουν επιστροφή
Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Συγκεκριμένα, για 28.580
φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου
να ανέρχεται σε 13,4 εκατ.. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία
δόση στα τέλη Φεβρουάριου του 2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη
Ιουνίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως τις 29 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%.

Φέτος οι φορολογούμενοι μπορούν να βλέπουν σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα τα εισοδήματα τους από
κάθε πηγή, τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει με βάση τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από τους
υπόχρεους φορείς, ενώ δημιουργήθηκαν νέα πεδία στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στα
οποία συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή.

Μάριος Χριστοδούλου
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Πρόωρη απολιγνιτοποίηση: Τα… λάθη πληρώνονται

Η πρόωρη και βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση της χώρας παρουσιάστηκε αμέσως μετά τις εκλογές του
2019 σαν το στίγμα της «πράσινης» πολιτικής της νέας, τότε, κυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είχαν ανακοινώσει προγράμματα σταδιακής
απομάκρυνσης από τον άνθρακα, τα οποία για μερικές από αυτές φτάνουν μέχρι το 2038 και παρά το
γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είχε επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που έφτανε μέχρι
το 2028, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσίασε την άμεση απομάκρυνση από τον άνθρακα σαν την
αποφασιστική επιλογή μιας κυβέρνησης που δεν σηκώνει μύγα στο… «πράσινο» σπαθί της.

Όμως οι εξελίξεις διέψευσαν το ελληνικό «πράσινο» success story.

Πρώτα γιατί σύντομα αποκαλύφθηκε ότι η απολιγνιτοποίηση προχώρησε βιαστικά, χωρίς σχέδιο
αντικατάστασης του εγχώριου λιγνίτη από «πράσινες» Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έτσι, αυτό που
συνέβη στην πραγματικότητα ήταν ότι ο «γκρίζος» λιγνίτης αντικαταστάθηκε από το επίσης «γκρίζο»
φυσικό αέριο.

«Άνθρακες» λοιπόν ο θησαυρός της «πράσινης» μετάβασης μέσω πρώιμης απολιγνιτοποίησης. Αφού το
φυσικό αέριο που αντικατέστησε τον λιγνίτη μόνο «πράσινη» μορφή ενέργειας δεν είναι, μια και είναι κι
αυτό ορυκτός άνθρακας, έστω και σε πιο καθαρή μορφή από το λιγνίτη.

Αν η πρώτη διάψευση του «πράσινου» success story της απολιγνιτοποίησης ήταν οικολογικού χαρακτήρα,
η δεύτερη διάψευση ήταν οικονομικής φύσης. Και ήρθε όταν διαπιστώθηκε ότι η απομάκρυνση από τον
εγχώριο και γι’ αυτό φτηνό λιγνίτη, αποδυνάμωσε την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και την εξάρτησε
ενεργειακά από το εισαγόμενο από τη Ρωσία φυσικό αέριο. Η τιμή του οποίου διεθνώς, από το καλοκαίρι
του 2021 και μετά, άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα.

«Άνθρακες» και ο δεύτερος λοιπόν θησαυρός, της οικονομικά επωφελούς απομάκρυνσης από τον λιγνίτη.
Αφού η εξάρτηση από το φυσικό αέριο αφενός ευνόησε τα κέρδη των διεθνών καρτέλ του φυσικού αερίου
και αφετέρου κόστισε και συνεχίζει να κοστίζει πολύ ακριβά στον Έλληνα καταναλωτή.

Κι ύστερα ήρθε και η τρίτη κατά σειρά διάψευση του success story της απολιγνιτοποίησης, όταν πια
κατέρρευσε η κυβερνητική υπόσχεση της αυτορρύθμισης της ενεργειακής αγοράς. Μιας αυτορρύθμισης
που θα μείωνε, δήθεν, τις τιμές του φυσικού αερίου και θα ανακούφιζε τους καταναλωτές.

Αντ΄ αυτού, οι Έλληνες διαπιστώσαμε ότι οι τιμές της ενέργειας στη χώρα μας ανέβαιναν πολύ
περισσότερο από ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει από τις χώρες
με την ακριβότερη ενέργεια, ακόμη και από τα κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης με το πολύ
υψηλό κόστος ζωής και τους πολύ υψηλούς, αντίστοιχα, μισθούς.

Η αιτία για τη δυσμενή μας θέση στην Ευρώπη όσον αφορά στις ανατιμήσεις, βρίσκεται στο γεγονός ότι η
κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη λειτουργία του εγχώριου Χρηματιστηρίου Ενέργειας κατά τέτοιον τρόπο,
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ώστε να εμποδίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Ευνοήθηκε με αυτόν τον τρόπο, αν όχι και να
ενισχύθηκε, η κερδοσκοπία των 4 ομίλων παροχής ρεύματος που κατ’ αποκλειστικότητα νέμονται την
ελληνική αγορά.

Η εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας του 100% των ενεργειακών πηγών, σε αντίθεση με τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που εισήγαγαν ποσοστά μικρότερα του 29% του συνόλου των ενεργειακών
πηγών τους, οδήγησε την τιμή του ρεύματος, ανεξάρτητα από την πηγή και ανεξάρτητα από το κόστος
παραγωγής, να εξισωθεί δεσμευτικά με την υψηλή τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός και της αυτορρύθμισης της ενεργειακής αγοράς. Ακυρώθηκε από την ίδια
την κυβέρνηση, η οποία ρυθμίζοντας την εσωτερική ενεργειακή αγορά, δεν άφησε κανένα περιθώριο σε
κάποιες ενεργειακές πηγές να καθορίζουν την τιμή τους από τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αφού η τιμή για
το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας συνδέθηκε υποχρεωτικά και δεσμευτικά με την τιμή του
πανάκριβου εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Σε αντίθεση με την Γερμανία, για παράδειγμα, αλλά και τις υπόλ&#
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022
Ανάπτυξη πάνω από 3% βλέπει το 2022 ο Χρήστος Σταϊκούρας ενώ χτύπησε «καμπανάκι» για νέα
παγκόσμια κρίση.

Στην ομιλία του στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη, ο
υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021, απαριθμώντας τις
πολιτικές της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Για το 2022, ανέφερε τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της
κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, κάτι που φάνηκε τον Μάρτιο.

«Πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση. Βυθιζόμαστε ολοένα και
περισσότερο στη κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Μιλώντας για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε
τη σημασία μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά.

«Πιστεύουμε πως οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρου αποθήκευσης αερίου είναι πολύ
σημαντικές» πρόσθεσε για να συμπληρώσει ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο
πως οι τιμές τους μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

«Πρέπει να χτίσουμε ένα “δίχτυ ασφαλείας”, όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
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και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Υπουργός Ανάπτυξης στους Αμερικανούς: Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην
Ελλάδα και να επενδύσετε

Newsroom / 12 Απριλίου, 2022 11:30 / Επιλεγμένα, Οικονομία

Υπουργός Ανάπτυξης στους Αμερικανούς: Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link
Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν Ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο
κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
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θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Σφίγγει τον κλοιό η Εφορία σε όσους έχουν χρέη
Η διαδικασία συμψηφισμών θα τρέχει κεντρικά από την ΑΑΔΕ. Με 7 στους 10 φορολογούμενους να έχουν
χρέη προς το δημόσιο στόχος είναι οι επιστροφές φόρου να περιοριστούν δραστικά και να κλείσουν οι
«τρύπες» οφειλών, ώστε να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.

Χρωστάς στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το ενδεχόμενο να
«ξεφύγει» η επιστροφή και να γλιτώσει το συμψηφισμό ακόμα και αν υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες
διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να
θέσει το συντομότερο δυνατό, περιοδικούς, ανά δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με
υφιστάμενες οφειλές . Πρακτικά, συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η
διαδικασία είναι χρονοβόρα και χειρόγραφη. Εντός του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο
σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών
τόσο προς την εφορία, όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έξι φορές το χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά
αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το
δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν
«τρύπες» οφειλών με αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ο Γιώργος Πιτσιλής , Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έδωσε στίγμα προθέσεων, στην τοποθέτησή του στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε
χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά ». Αυτή η διαδικασία σήμερα
έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους φορολογούμενους.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ εκ των οποίων το πραγματικό χρέος περιορίζεται σε 87,931
δισ. ευρώ ( μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι
τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.
Με το χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με την συντριπτική πλειοψηφία των …πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους των
«μηδενικών» και «πιστωτικών» . Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά,
15,65% είναι πιστωτικά αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% ( σχεδόν ένας στους τέσσερις) με
χρεωστικά σημειώματα ( 13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να
κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης» με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου ,
την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα
πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.
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Αναστασάτος (Eurobank): Δεν ανατρέπει τη δυναμική της ελληνικής
οικονομίας η Ουκρανία

Περιορισμένος ο άμεσος αντίκτυπος από την ουκρανική κρίση, κλειδί η διάρκεια του πολέμου και η φύση
των κυρώσεων, τόνισε ο κορυφαίος οικονομολόγος της τράπεζας σε παρέμβασή του στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link.

 

Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, τόνισε σε παρέμβασή του
στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum ο κ. Τάσος Αναστασάτος ,
επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Οπως ανέφερε, η ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να
προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την
πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας .

Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του
πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και
χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους
συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση
της κατάστασης στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  (2ος μεγαλύτερος
δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι
πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη
ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς
την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες
(πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια), σημείωσε ο κ. Αναστασάτος. 
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Σφίγγει τον κλοιό η Εφορία σε όσους έχουν χρέη
Χρωστάς στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο και περιμένεις επιστροφή φόρου. Το ενδεχόμενο να
«ξεφύγει» η επιστροφή και να γλιτώσει το συμψηφισμό ακόμα και αν υπήρχε τώρα με τις χειρόγραφες
διαδικασίες, εξαλείφεται στη διάρκεια του έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το συντομότερο δυνατό, περιοδικούς, ανά
δίμηνο, συμψηφισμούς υπολοίπων προς επιστροφή με υφιστάμενες οφειλές . Πρακτικά,
συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές γίνονται και σήμερα, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα και
χειρόγραφη. Εντός του 2022, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο
διασταυρώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την εφορία, όσο και τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Έξι φορές το χρόνο, η ΑΑΔΕ θα τρέχει κεντρικά αυτή τη διαδικασία και εάν αναλογιστεί κανείς ότι επτά
στους δέκα φορολογούμενους έχουν χρέη προς το δημόσιο, οι επιστροφές φόρου αναμένεται να
περιοριστούν δραστικά και εξίσου δραστικά θα κλείσουν «τρύπες» οφειλών με αποτέλεσμα την αύξηση
των δημοσίων εσόδων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έδωσε στίγμα προθέσεων,
στην τοποθέτησή του στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό
μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι
φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια», είπε
προσθέτοντας πως «σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο
για τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τους φορολογούμενους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 4.049.913 φορολογούμενοι έχουν συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία ύψους 112,959 δισ. ευρώ εκ των οποίων το πραγματικό χρέος
περιορίζεται σε 87,931 δισ. ευρώ ( μετά το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης) ενώ
επιπλέον 41 δισ. ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τον Ιανουάριο, οι απλήρωτοι φόροι
ανήλθαν σε 803 εκατ. ευρώ.

Με το χρόνο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει» οι φορολογούμενοι για μία ακόμα
χρονιά δεν φαίνεται να βιάζονται. Περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο
6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με την συντριπτική πλειοψηφία των …πρώτων να εντοπίζονται στους κόλπους
των «μηδενικών» και «πιστωτικών». Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (59,86%) μέχρι τώρα είναι
μηδενικά, 15,65% είναι πιστωτικά αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 24,49% ( σχεδόν ένας στους τέσσερις)
με χρεωστικά σημειώματα ( 13,5 εκατ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος). Το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να
κερδίσει φέτος το στοίχημα της «μη παράτασης» με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου ,
την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου και η έκπτωση 3% να αφορά όσα φυσικά πρόσωπα
πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
Κάλεσμα στους επενδυτές να εμπιστευτούν την Ελλάδα έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece» στη Νέα
Υόρκη.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης και σε αυτόν τον τομέα, εκφράζοντας την
ικανοποίησή του για την ανταπόκριση υπό δύσκολες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε στην ομιλία του: «Κυρίες και κύριοι, 

βρισκόμαστε εδώ έπειτα από δύο χρόνια μίας πολύ ταραχώδους περιόδου, και δεν θέλω να μιλήσω όπως
συνήθως μιλούν οι πολιτικοί λέγοντας τι θα κάνουμε στα χρόνια που έρχονται διότι συμφωνώ, και
ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, στην πολιτική και στις επιχειρήσεις αυτό το οποίο πραγματικά μετράει
δεν είναι τι θα πεις ότι θα κάνεις, είναι αυτό το οποίο έχεις ήδη κάνει. 

Έτσι, λοιπόν, δύο χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
συνάδελφός μου και καλός φίλος Νίκος Παπαθανάσης - ό,τι λέω είναι η κοινή δουλειά των δύο μας καθώς
και του καλού μου φίλου Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα- δεν κάνουμε προσωπική δουλειά
αλλά κυβερνητική δουλειά, υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού. 

Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο
χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. 

Και όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός
προορισμός για επενδύσεις. Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο
αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις
1.000. 

Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η
Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες
ακόμα. 

Το πιθανότερο είναι, φίλε μου Albert, αν αυτά τα έλεγα πριν από δύο χρόνια θα μου έλεγαν: και πού να
σφίξουν οι ζέστες. Όλα αυτά, όμως, συνέβησαν. 

Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις ΗΠΑ, επειδή οι περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις
προέρχονται από τις ΗΠΑ και αυτό δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών. 

«Καταφέραμε να αλλάξουμε τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα»

Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε
τελείως την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι αυτή ήταν και είναι η
μεγαλύτερη προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: να αλλάξουμε την εικόνα της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Και το εννοώ. 

Για πολλά χρόνια εάν κάποιος επενδυτής διανοούνταν να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα οι δικηγόροι
του, οι φίλοι του, το κοινωνικό του περιβάλλον, οι συνάδελφοί του θα του έλεγαν: μην πας εκεί, θα
αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα, γραφειοκρατία και θα χάσεις τα λεφτά σου. 

Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κανένας δεν ερχόταν να επενδύσει στην Ελλάδα, σε μία τόσο όμορφη
χώρα, σε μία τόσο θαυμάσια τοποθεσία και με τόσο έξυπνους ανθρώπους. Δεν ερχόντουσαν, όμως, επειδή
η Ελλάδα είχε πολύ κακή φήμη. 

Τι κάναμε, λοιπόν; Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ
σκληρά για να το αλλάξουμε αυτό. Ο πρώτος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης που πήγε στη Βουλή ήταν
για να μειώσουμε την γραφειοκρατία όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αυτό σε νομοθετικό επίπεδο. 

Δεν κάναμε όμως μόνο αυτό. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα, όπως το Ελληνικό, αρχίσαμε
από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών να δουλεύουμε στενά και εντατικά για
να λύσουμε όλα τα προβλήματα ένα προς ένα. 

Και αυτός ήταν ο λόγος που καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι
σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί. 

Και κάτι άλλο το οποίο μας κάνει αξιόπιστους είναι ότι όταν λέμε κάτι σε ένα επενδυτή πάντα το
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κάνουμε, διότι είναι θέμα υπόληψης.

Θα σας πω μία πολύ μικρή ιστορία. Η πρώτη μου ξένη άμεση επένδυση, ως Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ήταν η Pfizer. Ήταν Ιούλιος του 2019, ήμουν υπουργός, Albert, περίπου 4 μέρες, και οι φίλοι
μου από τη Pfizer, τους ήξερα από την θητεία μου ως Υπουργός Υγείας, μου είπαν ότι έχουν μία ομάδα από
τις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν το ψηφιακό κέντρο τους. 

Ήξερα, φυσικά, ότι ο κύριος Μπουρλά είναι Έλληνας από την Θεσσαλονίκη. Δεν είχα την τιμή να τον
γνωρίζω την εποχή εκείνη, όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό θα ήταν αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Για να
το καταφέρει, όμως,  αυτό έπρεπε εμείς ως Κυβέρνηση να του πούμε ότι μπορεί να το κάνει.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι εξέταζαν 600 πόλεις, ήρθαμε σε συμφωνία και
κρατήσαμε την υπόσχεσή μας στο ακέραιο. Γιατί; Γιατί σε αυτή την Κυβέρνηση πιστεύουμε ότι εάν ένας
επενδυτής έρθει στην Ελλάδα και αρχίσει να δουλεύει θα διαπιστώσει ότι μπορεί να βρει λογικούς
ανθρώπους με τους οποίους θα βρει τρόπους να λύσει τα όποια προβλήματά του. 

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε»

Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα στις επενδύσεις και στη ζωή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι όταν
προκύψει ένα πρόβλημα θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν τις λύσεις και δεν θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της Κυβέρνησης: σεβόμαστε τους ανθρώπους και τα
χρήματά τους. Και πιστέψτε με, το σύστημα αυτό δουλεύει. 

Ίδια ιστορία και με την Microsoft. Είχαμε με το Νίκο Παπαθανάση να ανταγωνιστούμε στις
διαπραγματεύσεις 900 πόλεις. 900 πόλεις. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που μας έστειλαν το email που
έλεγε: συγχαρητήρια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα data center στην Ελλάδα. Χαιρόμασταν σαν μικρά
παιδιά, λες και ήταν δικό μας το data center. 

Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα το περάσουμε από την διυπουργική επιτροπή ονομαστικά και
άλλες στρατηγικές επενδύσεις, και η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά. 

Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλω να μεταφέρω σε εσάς εδώ σήμερα είναι το εξής: τώρα είναι η ώρα να έρθετε
στην Ελλάδα και να επενδύσετε. 

Και σε όσους έχουν ελληνική καταγωγή, θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσαμε
στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, που προσπαθούσαμε να πείσουμε Έλληνες από το εξωτερικό να έρθουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει
μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του. Έτσι λειτουργεί η οικονομία. 

Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν. 

«Η Κυβέρνηση κατάφερε υπό αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα»

Βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ηλιάδη στην αίθουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας αυτά τα
δύο χρόνια. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άλλη μία ιστορία. Έχει έναν επενδυτικό όμιλο στο νησί της Ρόδου. Ένα
ακόμα έργο που είχε μπλοκάρει: το “μικρό Ελληνικό” της Ρόδου, το οποίο είχε σταματήσει για 6-7 χρόνια.
Τώρα όλα έχουν τελειώσει και συνεχίζει τη δουλειά του και χτίζει ένα φανταστικό μέρος στη Ρόδο, ένα
από τα καλύτερα στην χώρα. 

Ένα ακόμα έργο λοιπόν που ξεμπλοκάραμε κατά τη θητεία μας αυτά τα 2.5 χρόνια, εν μέσω Covid, κάτι
το οποίο φυσικά μας επηρέασε καθώς χάναμε πολύ χρόνο αντιμετωπίζοντας θέματα Covid.

Όμως η κύρια ιδέα παραμένει ακόμα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολλοί μου έλεγαν
ότι είμαι πολύ άτυχος στη θητεία μου, διότι είχαμε την Τουρκία και το προσφυγικό, τον Covid, τώρα την
εισβολή στην Ουκρανία. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι. Ήρθαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην
πατρίδα μας και είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε υπό
αυτές τις συνθήκες να κρατήσει σταθερή τη χώρα, να κρατήσει τη χώρα σε βήμα προόδου. Ακόμα και
φέτος, οι προσδοκίες είναι για 3%-3,5% ανάπτυξη, το οποίο δεν είναι μεν κάτι φοβερό, θα θέλαμε να είναι
στο 5%, όμως υπό αυτές τις συνθήκες για φέτος θα είναι μια πολύ, πολύ καλή πρόοδος για τη χώρα μας. 

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ήταν μόνο άτυχη. Η Κυβέρνηση ήταν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή για να
διαχειριστεί πολύ δύσκολα ζητήματα και εξακολουθεί να διαχειρίζεται δύσκολα ζητήματα με τον
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καλύτερο τρόπο για όλους τους Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε την εμπιστοσύνη τους και θέλουμε να
τους επιστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη με σκληρή δουλειά, προσπαθώντας για το καλύτερο. 

Και φυσικά, όπως ξέρετε, σε οικονομικό επίπεδο είμαστε πλέον μία χώρα που ξεχρεώσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, κάτι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της Κυβέρνησής μας, της χώρας και των
δημοσιονομικών μας. 

Είναι, επίσης, μεγάλη επιτυχία που ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.  Ντομπρόφσκι
ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. Άλλο ένα βήμα
μπροστά για να πετύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο επενδύσεων, οι οποίες θα τερματίσουν όλη αυτή την
περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010 και θα μας δώσουν ένα λαμπρό μέλλον. 

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που
ερχόμαστε από την Ελλάδα να σας μιλήσουμε για όλες τις ευκαιρίες που η χώρα μας προσφέρει για
επιχειρήσεις και επενδύσεις, και να σας πούμε ότι με το ίδιο πνεύμα, με το ίδιο κουράγιο και με τον ίδιο
τρόπο που διαχειριστήκαμε τα θέματα αυτά τα 2,5 χρόνια θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε τη
θητεία μας. Και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
Πρωθυπουργό - κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός
Πρωθυπουργός-  θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την ζωή
των Ελλήνων όσο καλύτερα μπορούμε. 

Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και
αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον. 

Και ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, ήταν ο πρώτος
Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρα θέση εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της
εισβολής και υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική
της. 

Όμως οι αρχές της Ελλάδας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία μάς οδήγησαν
σήμερα να έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση. Και είμαι πολύ περήφανος και θα πρέπει να είστε και εσείς
περήφανοι για τη θέση αυτή, επειδή αυτά είναι τα ιδεώδη που υπερασπίζεται η Ελλάδα και αυτή είναι η
Ελλάδα που πραγματικά θέλουμε για το μέλλον: μία Ελλάδα με αρχές, μία Ελλάδα δημοκρατική και μία
Ελλάδα με δυνατή οικονομία. 

Σας ευχαριστώ πολύ». 
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου
με οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να
ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες διαδικασίες που
ακολουθούν σήμερα οι Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια». «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.
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Πως επηρέασαν οι γαλλικές εκλογές τις αγορές, ο ξαφνικός "έρωτας" των
Αμερικάνων για την Ελλάδα και η αριστερόστροφη δεξιά

Γαλλία-Ουκρανία... ανησυχία, οι Αμερικανοί...
γουστάρουν Ελλάδα και ο Μητσοτάκης γίνεται
πολύ... Αριστερός 

Ένα... ψιλομούδιασμα το ένιωσαν χθες οι αγορές,
μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία. Οι
πιθανότητες επανεκλογής του Μακρόν είναι
οριακά αυξημένες και όλοι φοβούνται τη
συνάντηση των... άκρων.

Γράφει ο Λουκάς Γεωργιάδης

Δηλαδή, το ενδεχόμενο η Ακροδεξιά Λεπέν, να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας με τις ψήφους των
Αριστερών και πιο αριστερά που είναι ο τείχος. Ο Μακρόν θα ασχοληθεί έως την ημέρα των
εκλογών (συμπίπτει με το δικό μας Πάσχα), αποκλειστικά με την εκλογική μάχη, καθώς χωρίς
καν να μπει στον... κόπο να κάνει μια εκτεταμένη καμπάνια λόγω αγωνίας για τον πόλεμο
Ρωσίας-Ουκρανίας. Με σβηστές μηχανές κέρδισε με 4 πόντους διαφορά τη Λεπέν, ωστόσο,
αυτό δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα, όταν το ποσοστό του έφτασε στο 27% και κάτι. Η
Γαλλία είναι η χώρα που θα αποτελέσει τον μπούσουλα για την Ευρώπη. Ή με τη
φιλοευρωπαϊκή πολιτική είτε με την επιστροφή στις εθνικιστικές αντιλήψεις με το βλέμμα
στραμμένο προς τη Μόσχα. Και αυτό θα είναι το δίλημμα που θα θέσει ο Μακρόν. Πρόοδος με
μένα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ή ψήφος διαμαρτυρίας και αποχή που θα
ευνοήσει τη Λεπέν, αλλά μετά από λίγο, θα φάμε όλοι μαζί τα μούτρα μας; Φυσικά, έχει
αποδειχθεί πολλάκις, ότι οι δήθεν... λύκοι, γίνονται αρνάκια...

Οι αντίπαλοι του Μακρόν, θα συνταχθούν με την εθνική πολιτική της Γαλλίας, κόντρα στην...
αχώνευτη Ευρώπη της Γερμανίας. Κοιτάξτε φίλοι Γάλλοι. Επειδή εμείς περάσαμε τη φουρτούνα
και πήραμε μια γερή κρυάδα με τον Τσίπρα και τον Καμμένο το 2015, αλλά στη συνέχεια
βάλαμε μυαλό, κοιτάξτε να μη φάτε τα μούτρα σας, γιατί στο τέλος θα χάσουν όλοι και κυρίως
οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, όπως η Γαλλία. Η ακρίβεια είναι ένα θέμα που αγγίζει
ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά μην το κάνετε σαν τον σύζυγο που βρήκε τη γυναίκα του να
πίνει καφέ με τον κουμπάρο και πήγε και... ευνουχίστηκε. Γιατί μετά τον ευνουχισμό, τα
πάντα αλλάζουν και τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως πριν...

Ο σφαγέας Πούτιν σχεδιάζει τα νέα εγκλήματα του

Η Γαλλία προστέθηκε στο παζλ της ανασφάλειας, εκτός και αν στις 24 Απριλίου κερδίσει ο
Μακρόν, οπότε θα πάρουμε όλοι μια βαθιά ανάσα. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όσους
καταλαβαίνουν. Γιατί όσοι δεν καταλαβαίνουν, απλά θα βυθίζονται ολοένα και πιο βαθιά στο
νερό, χωρίς να παίρνουν ανάσα. Πρωτίστως, αυτό ας το γνωρίζουν καλά οι Γάλλοι, γιατί αν
αποδειχθεί ότι οι ανόητοι είναι περισσότεροι από τους ρεαλιστές, τότε τα πράγματα δεν θα
είναι καθόλου καλά.

Ο Πούτιν ετοιμάζεται για να κάνει το μεγάλο ντου στην Ανατολική Ουκρανία και ιδίως στην
περιοχή του Ντονμπάς. Πιστεύει ότι έχει επιφέρει σημαντικά πλήγματα στις ουκρανικές
ένοπλες δυνάμειες και τώρα μπορεί να αφοσιωθεί στο ανατολικό μέτωπο, έχοντας ως στόχο να
ελέγξει τις αυτόνομες "δημοκρατίες" του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά κια να επεκτείνει
την καταληφθείσα από το 2014 Κριμαία έως την Οδησσό. Οι Ουκρανοί ωστόσο, έχουν και
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αυτοί τις δικές τους επιτυχίες, αλλά σε κάθε περίπτωση το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές είναι
τεράστιο. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί ή φονευθεί, ενώ ενδεικτική της
κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία, είναι η εκτίμηση ότι φέτος θα παρουσιάσει
ύφεση περίπου 45%!!!

Η Ρωσία, όσο εξάγει ακόμη φυσικό αέριο και πετρέλαιο, μπορεί να... ελπίζει σε μια ύφεση
περίπου 11% όπως λένε οι αναλυτές. Όμως, το μέλλον της Ρωσίας, δεν θα είναι τόσο εύκολο
και όλα παραμένουν ανοικτά σε σχέση με το μέλλον του Πούτιν. Αν μάλιστα η Ευρώπη,
προχωρήσει ταχέως στην εφαρμογή ακόμη πιο αυστηρών κυρώσεων, όπως πιέζει ο Ουκρανός
Πρόεδρος Ζελένσκι, τότε η ασφυξία δεν θα αργήσει να φανεί. Δυστυχώς και η Ρωσία θα
πληρώσει ένα βαρύτατο τίμημα και μάλλον θα κάνει χρόνια για να συνέλθει και να επανέλθει
εκεί που βρισκόταν πριν από μερικές εβδομάδες. Ο δυτικός κόσμος έχει απομακρυνθεί πλέον
από την... Πουτινοχώρα και ο δυτικός τρόπος ζωής των Ρώσων απειλείται. Τα χειρότερα
έρχονται γι αυτούς, αλλά ταυτόχρονα, πρόβλημα έχουμε όλοι μας, με τη διατήρηση των τιμών
της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, αλλά και την ακρίβεια που καλπάζει και απειλεί να
διαμορφώσει ένα νέο γεωπολιτικό χάρτη, με τους φτωχούς του πλανήτη, να σκέφτονται την
αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στη Δύση. Θα το δούμε προσεχώς και αυτό...

Δημιουργική... απαισιοδοξία

Το πετρέλαιο έπεσε χθες κάτω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα, ενώ
τάσεις αποκλιμάκωσης παρουσιάζουν το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, τα
δεδομένα μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς η διπλωματία δεν είναι σε
πρώτο πλάνο.

Κυριαρχούν το αίμα των Ουκρανών και οι κτηνώδεις συμπεριφορές των Ρώσων, οι οποίοι
διεκδικούν... επάξια τον χαρακτηρισμό των σύγχρονων Νεοναζί, θυμίζοντας εφιαλτικές
εποχές, σαν αυτές όπου οι στρατιές του Χίτλερ, βίαζαν κυριολεκτικά και μεταφορικά κάθε
σημάδια πολιτισμού. Όσο για τους εγχώριους υποστηρικτές του Πούτιν, μπορούν να...
ελπίζουν σε διάλυση της Ευρώπης, χωρίς ωστόσο, να αντιλαμβάνονται ότι αυτοί οι ίδιοι θα
αποτελέσουν τα πρώτα θύματα μιας τέτοιας πιθανής κοσμογονικής αλλαγής. Θα φάμε όλοι
μαζί τα μούτρα μας σε μια διαλυμένη Ευρώπη. Αντιθέτως, αυτοί που σιτίζονταν από τον
Πούτιν και τις λοιπές ανατρεπτικές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη, θα συνειδητοποιήσουν ότι
έχουν να χάσουν πάρα πολλά σε σχέση με τα ίδια οφέλη που μπορεί να αποκόμιζαν. Όσο γι
αυτούς που εξακολουθούν να παραμένουν... ρομαντικοί ανόητοι, δεν θα θέλαμε να τους
ευχηθούμε να ζήσουν την κατραπακιά για να βάλουν μυαλό. Αν δεν έχουμε βάλει μυαλό μετά το
2015, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας.

Έχουμε... σουξέ στις ΗΠΑ

Το ακροατήριο στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη άκουσε με ενδιαφέρον χθες, όλα
όσα μετέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε σχέση με τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας.

Η Ελλάδα δεν είναι στην κατάσταση του 2010 και κάνει σημαντικά βήματα προόδου, μετά την
ανάπτυξη... καρκινικών όγκων, από τη διακυβέρνηση των... απερίγραπτων Τσίπρα-Καμμένου
την περίοδο 2015-2019. Από τη Νέα Υόρκη, παρά το γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας
λόγω Ουκρανίας και πληθωρισμού, βγαίνει ως συμπέρασμα ότι μόλις τα πράγματα ηρεμήσουν
λίγο, τεράστια αμερικανικά κεφάλαια θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις θέσεις τους στην
Ελλάδα.

Η αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, θεωρείται δεδομένη τα επόμενα χρόνια, ενώ η ύπαρξη τεραστίων
ποσοτήτων φυσικού αερίου κάτω από τα... πόδια μας, θα μας μετατρέψει σε κρίσιμο
γεωπολιτικό "παίκτη", σπουδαίο ενεργειακό προμηθευτή και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο
οικονομικό πόλο. Το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει δει και θα δει την
αφρόκρεμα των μεγαλύτερων funds του κόσμου, δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη
χώρα μας. Σε αντίθεση φυσικά, με την περίοδό 2015-2019, όπου τέτοιες εκδηλώσεις,
προσφέρονταν μόνο για καφέ και χυμό, αφού δεν είχαμε κάτι άλλο να επιδείξουμε στους
Αμερικανούς σε σχέση με την οικονομία. Γιατί ακόμη και αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών,
παρήγαγε ένα γεωπολιτικό αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει και συνέχεια επί ΣΥΡΙΖΑ-
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ΑΝΕΛ.

Βλέποντας προς το μέλλον, ας διδαχθούμε από το παρελθόν. Πάνω απ΄ όλα, ας αντιληφθούμε
όλοι τις προεκτάσεις της αυξημένης παρουσίας Αμερικανών αλλά και Ευρωπαίων στη χώρα
μας. Και ας... γαβγίζουν, οι λαϊκιστές, οι οποίοι ονειρεύονται πράγματα που δεν γίνονται...

Τα πλάνα του Αριστερού Μητσοτάκη!

Αν οι Ευρωπαίοι δεν λάβουν συνολικά μέτρα ουσιαστικής συγκράτησης του κόστους της
ενέργειας αλλά και των τροφίμων και άλλων ειδών, τότε εμείς εδώ στην Ελλάδα, σε πείσμα των
αγορών, θα κινηθούμε αυτόματα.

Αυτό δήλωσε προ ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά περισσότερο ήθελε να στείλει ένα
μήνυμα στους υπολοίπους εντός Ευρώπης, παρά να προειδοποιήσει ότι θα κάνει του...
κεφαλιού του, καθώς ως χώρα, δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο αυτό για να το ρίξουμε και πάλι
στο... κλέφτικο. Αν φτάσουν όμως τα πράγματα στο αμήν, ο Μητσοτάκης, δεν θα διστάσει να
κάνει αυτό που πρέπει, κλείνοτνας τον χώρο στους λαϊκιστές και στους εγχώριους...
Πουτινολεπενέδες!.

Οι αγορές μας παρακολουθούν και ταυτόχρονα πιέζουν με τον τρόπο τους και τις εθνικές
κυβερνήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πριν γίνει
κάθε της Ευρώπης το... γιουσουρούμ του κάθε αμόρφωτου, λαϊκιστή και ψυχάκια. Τα πράγματα
είναι πολύ σοβαρά και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση, λόγω άμεσου και ουσιαστικού
ενδιαφέροντος, αναμένει τις εξελίξεις από τον β΄ γύρο των Γαλλικών εκλογών στις 24
Απριλίου.

Εμείς, φαίνεται ότι αργούμε ακόμη για να πάμε σε εκλογές, εκτός και αν τα πράγματα δείξουν
ότι είναι μη... αναστρέψιμα. Πάντως, ο Μητσοτάκης λειτουργία με ορίζοντα εκλογών τον Μάιο
του 2023 και ετοιμάζεται να επιστρατεύσει όλο το... αριστερό οπλοστάσιο. Δεν θέλει να
χαρίσει καμία παροχή (στα όρια του εφικτού βεβαίως) στον Τσίπρα, ούτε θέλει να βλέπει τον
βασικό πολιτικό του αντίπαλο, να επενδύσει κατά ανόητο τρόπο στην... ευαισθησία υπέρ των
λαϊκών στρωμάτων.

Αν δεν ανατραπούν οι ισορροπίες στη Γαλλία, τότε ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία δεν εκλεγεί
αυτοδύναμη κυβέρνηση και στη δεύτερη Κυριακή, τότε θα κληθεί να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ
για να πάνε τη χώρα παραπέρα. Άλλωστε, κάτι τέτοιο συμφέρει και το ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν
βρισκόμαστε στο 2011 ή 2012, αλλά αν βοηθήσει λίγο και η τύχη, τα επόμενα χρόνια, θα είναι
χρόνια προόδου και όχι περικοπών. Πάντως, να μείνει η χώρα ακυβέρνητη ή να κάνουν
κουμάντο διάφοροι Πολάκηδες, αυτό δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Μπορεί κάποιοι να
επικαλούνται την ψήφο του λαού, αλλά ας σκεφτούν τι έγινε στο δημοψήφισμα του 2015. Τι
έλεγαν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του, τι έκαναν μετά, πόσο το πληρώσαμε και σε τι
κινδύνους μπήκαμε.

HSBC: Ελαφρώς... σφιχτή ψήφος εμπιστοσύνης στις τράπεζες

Με... μισή ψήφο εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες ισοδυναμεί η έκθεση της HSBC,
καθώς διατηρεί τη σύσταση για "αγορά", για όλες τις μετοχές των συστημικών ομίλων,
ωστόσο, κατεβάζει τον πήχυ των τιμών-στόχων. Ο χρηματοοικονομικός κολοσσός δίνει
υψηλότερη τιμή-στόχο για την Εθνική και επιλέγει ως κορυφαία επιλογή τη Eurobank.

Στο σκεπτικό του "ψαλιδίσματος" των τιμών-στόχων, αναφέρονται οι αντιξοότητες των
ελληνικών τραπεζών, ως προς τα καθαρά έσοδα, αν και αναγνωρίζει ότι η κερδοφορία
παραμένει ""αξιοπρεπής". Σύμφωνα με την HSBC, οι νέες τιμές-στόχοι είναι για τη Eurobank τα
1,40 ευρώ από 1,45 ευρώ πριν, για την Alpha Bank τα 1,45 ευρώ από 1,60 ευρώ, για την Εθνική
αυξάνεται στα 4,30 ευρώ από 3,90 ευρώ πριν, ενώ για την Πειραιώς υποχωρεί στα 1,90 ευρώ
από 2,10 ευρώ πρινmoneypress.gr
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Γεωργιάδης: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε », είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το
Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με
πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά
χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και
πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services
έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα.»

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Ά. Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα αποτελεί τον πλέον ελκυστικό τόπο για
επενδύσεις»

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης  μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε
επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα,
σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα
βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα
προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι
πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το
βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω
δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε
μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε
και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200
θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο
η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web
Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την
ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική
επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ  αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από
την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν
αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον»,
κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
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Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών φόρων με οφειλές στην Εφορία και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία

7 στους 10 που δικαιούνται επιστροφή φόρου χρωστούν παράλληλα στο Δημόσιο. Ψηφιοποιούνται οι
«χειρόγραφες» διαδικασίες επιστροφής φόρων. Χωρίς φόρο ή με επιστροφή φόρου 7 στα 10
εκκαθαριστικά δείχνει η πρώτη ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων.

Αυτόματους συμψηφισμούς οφειλών με επιστροφές φόρων δρομολογεί η ΑΑΔΕ, βάζοντας τέλος στις
καθυστερήσεις που καταγράφονται στις επιστροφές φόρων που δικαιούνται οι φορολογούμενοι. Οι
χειρόγραφες διαδικασίες που εφαρμόζουν σήμερα οι Δ.Ο.Υ. για τους συμψηφισμούς
επιστροφών φόρων με οφειλές φόρων γίνονται ψηφιακές. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να θέσει το
συντομότερο δυνατό, το νέο σύστημα αυτόματων ανά δίμηνο διασταυρώσεων και συμψηφισμών με
επιστροφές φόρου και οφειλών τόσο προς την Εφορία όσο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη ανέφερε ότι «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια». Όπως είπε ο Γιώργος Πιτσιλής «σήμερα 7 στους 10
φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική
Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα
και τοπικά». Αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Χωρίς φόρο επτά στις δέκα φορολογικές δηλώσεις
Πάντως οι φορολογούμενοι που περιμένουν να λάβουν επιστροφή φόρου είναι κάθε χρόνο από τους
πρώτους που υποβάλουν φορολογική δήλωση. Φέτος όμως βιάζονται να υποβάλουν τη φορολογική τους
δήλωση και οι γονείς που έχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε άλλη πόλη και ενοικιάζουν
κατοικία. Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης στην οποία θα δηλωθεί ο αριθμός παροχής ρεύματος
της φοιτητικής κατοικίας, ανοίγει το δρόμο για την επιδότηση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και
μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

Μέχρι σήμερα περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις
δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και
το πρωί της Δευτέρας είχαν υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα (για κάθε σύζυγο εκδίδεται ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα) σύμφωνα με
τα οποία:

- Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο,  καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

- Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ κατά μέσον όρο για τον καθένα.

- Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα
του 2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό,
με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την
τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα
τέλη Ιουνίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως τις 29 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%.
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Επιστροφή φόρου με "ένα κλικ" - Τι δείχνουν οι πρώτες δηλώσεις
Γιώργος Αλεξάκης

“Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.”

Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής.

7 στις 10 επιστροφές με χειρόγραφο τρόπο
“Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα” ανέφερε ο κ. Πιτσιλής που τόνισε ότι “περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε
και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων. Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φορο επιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά” τόνισε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι ήδη “υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο
ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16
υποέργα.”

Τα 16 έργα
Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
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- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

“Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023” τόνισε ο κ. Πιτισιλής που σημείωσε ότιω “έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως
τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει
τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.”

Επτά στους δέκα δεν πληρώνουν φόρο
Την ίδια ώρα με βάση τα πρώτα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις 2022 έχουν ήδη υποβληθεί και
εκκαθαριστεί φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των πολιτών δεν προκύπτει φόρος. Να σημειωθεί ότι όσοι
αναμένουν επιστροφή θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν τη δήλωση ώστε να πάρουν το “μπόνους
ρευστότητας” ή να συμψηφίσουν το ποσό της επιστροφής με άλλες οφειλές.

Επίσης όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη και πληρώνουν ενοίκιο θα μπορούν μέσω της νέας
διαδικασίας υποβολής στοιχείων να διασφαλίσουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
και μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

Η “ακτινογραφία”
Αναλυτικά, δώδεκα μέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είχαν υποβληθεί 90.008
δηλώσεις με την πλειοψηφία να είναι οι μηδενικές.

Σχεδόν για το 75% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύπτει κανένας φόρος.
Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου (από το 100% στο 55%) με αποτέλεσμα οι
περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο.

Από την πρώτη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι 28.542 φορολογούμενοι με
εισοδήματα από ενοίκια έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωση τους, όπως επίσης και 5.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η
εκκαθάριση των πρώτων 90.008 φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν τα νοικοκυριά για τα εισοδήματα
του 2021 δείχνουν τα εξής:

Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε
το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,435 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2020.
Συγκεκριμένα 69.864 εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν ξεχωριστά για κάθε σύζυγο το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης ήταν μηδενικό.

Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.

Συνολικά το 75,51% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν
επιστροφή φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν το φόρο σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις  με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά
πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο θα έχουν
έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί τον Φεβρουάριο
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του 2022.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Ο επιρρεπής στα παραμύθια Τσίπρας, οι προτάσεις σε Kontra και Action24
από τους Μπάκο – Καϋμενάκη και το τσακίρ κέφι του Πέτσα

Ο λογαριασμός της ΔΕΗ, το ψέμα και ο Τσίπρας

-Εντελώς τυχαία χθες το απόγευμα συνομιλούσα με ένα παλιό συμμαθητή του προέδρου Τσίπρα, ο οποίος
μεταξύ των άλλων μου σχολίαζε την πρόσφατη αναφορά του τέως πρωθυπουργού σχετικά με την αύξηση
που είχαν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ στις δύο κατοικίες που διαμένει. Ο συμμαθητής μου επισήμανε ότι από
μικρός ο Αλέξης ήταν κάπως υπερβολικός όταν μιλούσε για λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, φούσκωνε
λιγάκι (πάντα) τα νούμερα προφανώς για να δημιουργήσει κλίμα. Επειδή από μικρός έλεγε ψεματάκια, ο
συμμαθητής του ήταν σχεδόν σίγουρος ότι και η πρόσφατη αναφορά του, ενδεχομένως να περιείχε ένα
σχετικό… φούσκωμα. Με απλά λόγια, να είπε ψέματα μόνο και μόνο για να ταυτιστεί με τον μέσο πολίτη,
που όντως βιώνει τις υπέρογκες ανατιμήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.

-Ωστόσο προσωπικά δεν θέλω να πιστεύω ότι για ένα αυτονόητο θέμα, ο πρόεδρος Τσίπρας προσέφυγε σε
υπερβολή και ψέματα. Γι’ αυτό και για να μην υπάρχουν σκιές και υποψίες, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να
δώσει στη δημοσιότητα τους λογαριασμούς του. Αυτά που πλήρωνε πριν από τις ανατιμήσεις και αυτά
που καλείται να πληρώσει τώρα. Όχι τίποτα άλλο, θα ήταν άδικο να κυκλοφορεί στην πιάτσα η υποψία,
που τον εμφανίζει να έχει πει ψέματα. Βλέπετε, αν κάτι έχει «κολλήσει» (και είναι δύσκολο να ξεκολλήσει)
στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η επιρρέπεια στα παραμύθια (γενικώς). Προκειμένου να αποστομώσει τα
διάφορα νεοδημοκρατικά τρολ, που διαδίδουν ότι λέει ψέματα, το πιο εύκολο (και συνάμα πρακτικό) που
έχει να κάνει, είναι να μας τρίψει στα μούτρα τους λογαριασμούς. Παλιούς και φρέσκους.

Προπαγάνδα με παραμύθια από την «Αυγή»

«Νέο ηλεκτροσόκ από τη ΔΕΗ καθώς προχωρά στα κρυφά σε αύξηση 36% στα σταθερά τιμολόγιά της.
Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, χωρίς μάλιστα να έχει γίνει κάποια
σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία. Η αύξηση τίθεται σε ισχύ από σήμερα και αφορά τους νέους
πελάτες στα προγράμματα myHomeOnline και myHomeEnter. Υπενθυμίζεται ότι τα σταθερά
προγράμματα δεν έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής και αποτελούν «οχυρό» 500.000 καταναλωτών της ΔΕΗ
ενάντια στο τεράστιο κόστος ενέργειας». Αυτά γράφει η κομματική εφημερίδα «Αυγή», στην προσπάθεια
της, να δημιουργήσει κλίμα και να καβαλήσει μαζί με τον πρόεδρο Αλέξη στο γενικότερο κύμα της
«ακριβολογίας». Και το αναφέρω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά κανένας πελάτης που
κλείδωσε μέχρι και χθες σταθερό τιμολόγιο δεν έχει καμία αύξηση. Όποιος επιλέξει από εδώ και πέρα θα
έχει νέο τιμολόγιο. Και πάλι, αφού το «κλείσει» δεν θα έχει αύξηση. Θα το έχει «κλειδώσει». Αλλά όχι για
τους υπάρχοντες πελάτες. Αν δεν θες, δεν το επιλέγεις. Σκοπίμως μπερδεύουν τον κόσμο και τον
τρομοκρατούν. Και επειδή στην προπαγάνδα έχουν κάνει καριέρα, εκείνο που επιδιώκουν οι
δημοσιογραφικοί «κληρονόμοι» του Καρτερού στην «Αυγή» είναι όταν διαβάζουν οι αναγνώστες τα
κείμενα τους να νομίζουν ότι τους έρχεται αύξηση 36%. Επί τη ευκαιρία και μιας και αναφέρθηκα στην
κομματική εφημερίδα της Κουμουνδούρου, θυμήθηκα ότι όλοι αυτοί που δίνουν συμβουλές στη διοίκηση
της ΔΕΗ, σήμερα οργανώνουν πορεία (ναι καλά διαβάσατε), αντιδρώντας στην αντεργατική συμπεριφορά
της εργοδοσίας.

Ο Μητσοτάκης στα προσυνέδρια της ΝΔ

-Εντύπωση έχει προκαλέσει η παρουσία του προέδρου Μητσοτάκη σε όλα τα προσυνέδρια της ΝΔ. Λογικό,
αφού κανείς (ούτε οι πιο φανατικοί του κόμματος) δεν περίμεναν σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να δουν
τον πρωθυπουργό να συμμετέχει σε όλες τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις. Μετά τη Θεσσαλονίκη, χθες
έδωσε το «παρών» στο προσυνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι, ενώ το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, που όπως μαθαίνω ο γραμματέας Μαρινάκης,
προετοιμάζει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Βλέπετε, η ΝΔ ρίχνει μεγάλος βάρος στη λεβεντογέννα, αφού με
δεδομένη τη διάσπαση της κεντροαριστερής ψήφους λόγω Ανδρουλάκη, για πρώτη φορά υπάρχουν οι
προϋποθέσεις να κερδίσει τους δύο από τους τέσσερις νομούς. Στα της εκδήλωσης τώρα,
πληροφορούμαι, ότι το προσυνέδριο θα «ανοίξει» με ομιλία της πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη, η
οποία «επιστρατεύεται» με έναν ευρύτερο ρόλο στη «Μάχη της Κρήτης». Τέλος, οφείλω να επισημάνω ότι
εσχάτως, «πιάνω» ένα πολύ καλό κλίμα από τα ψηλά σκαλοπάτια της κυβέρνησης για τον γαλάζιο
γραμματέα Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (και αυτό το βλέπει ο
Μητσοτάκης) «ανέστησε» στην κυριολεξία τον κομματικό μηχανισμό, ανοίγοντας για τα καλά την όρεξη
και στον πρωθυπουργό.

https://www.powergame.gr/big-mouth/231461/o-epirrepis-sta-paramythia-tsipras-oi-protaseis-se-kontra-kai-action24-apo-tous-bako-kaymenaki-kai-to-tsakir-kefi-tou-petsa/


https://www.powergame.gr/

 Publication date: 12/04/2022 07:57

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Πρόταση σε Kontra και Action24 από τους Μπακοκαϋμενάκηδες

-Σας έγραφα ότι οι Μπακοκαϋμενάκηδες έχουν αποφασίσει εκτός από την Ελλάκτωρ, κάτι ενεργειακά και
το ποδόσφαιρο, να επενδύσουν και στα media. Σήμερα σας έχω φρέσκο (ολόφρεσκο) ρεπορτάζ. Έχουμε
και λέμε λοιπόν. Οι άνθρωποι που «τρέχουν» το project media για τους δύο εφοπλιστές Μπάκο και
Καϋμενάκη, δεν είναι άλλοι από τα παλικάρια της V+O. Τον Βαρβιτσιώτη και τον Ολύμπιο. Συγκεκριμένα,
όπως πληροφορούμαι από (σχετικά) αξιόπιστη πηγή, οι δύο επικοινωνιολόγοι εκτός από το Open του Ιβάν
Σαββίδη, ήταν εκείνοι που προσέγγισαν τόσο τον Ανδρέα Κουρή για το Kontra Channel, όσο και τον
Διονύση Παναγιωτάκη για το Action24. Και αφού έκαναν τις πρώτες διερευνητικές επαφές, μετά ήρθαν οι
Μπακοκαϋμενάκηδες για να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι η V+O, υποθέτω ατύπως,
ξεκίνησε να προσφέρει τις πολύτιμες (σε κάθε περίπτωση και περίσταση) υπηρεσίες της, στο εφοπλιστικό
δίδυμο. Με δεδομένο ότι οι Βαρβιτσιώτης – Ολύμπιος, διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τον Κουρή
(Kontra), όσο και με τον Παναγιωτάκη (Action24), είναι οι ιδανικοί προξενητές για να φέρουν κοντά τους
καναλάρχες με τους καραβοκύρηδες. Επί της ουσίας τώρα, πληροφορούμαι ότι οι συζητήσεις για την
απόκτηση των δύο καναλιών, που εκπέμπουν στην Αττική, βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, σε αντίθεση
με τις άλλες (συζητήσεις) που έχουν με τους ανθρώπους του Ιβάν, οι οποίες κάθε μέρα και δυσκολεύουν
περισσότερο. Πάντως από την όλη ιστορία ένα είναι εκείνο που μένει. Το ζωηρό ενδιαφέρον των
Μπακοκαϋμενάκηδων να επενδύσουν (και) στα media.

Στήριξη από Μαξίμου σε Άδωνι

-Σας έγραφα χθες ότι το πρωί του Σαββάτου, υπήρξε επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Άδωνι
Γεωργιάδη, με αφορμή δημοσίευμα που ήθελε το Μαξίμου, να είναι ενοχλημένο με τον υπουργό Ανάπτυξης.
Μάλιστα, χθες, στο σχετικό σχόλιο, επισήμαινα ότι εκτός από τον πρόεδρο Μητσοτάκη, το Σάββατο
υπήρξε και καθησυχαστικό τηλεφώνημα από τον διευθυντή του Κυριάκου, Γρηγόρη Δημητριάδη προς τον
Άδωνι. Και οι δύο του Μαξίμου κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος, διαβεβαιώνοντας τον υπουργό, ότι δεν
τίθεται απολύτως κανένα θέμα. Όλα αυτά ειπώθηκαν σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, γεγονός που άφηνε ανοικτή
την ύπαρξη θέματος. Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να έρθει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να «κλείσει»
οριστικά το θέμα τόσο για τον Γεωργιάδη, όσο και για τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα.

Στις «Μέλισσες» ο Πέτσας
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-Πάντως αν κρίνω από το γεγονός ότι το βράδυ του Σαββάτου ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας, επέλεξε να βρεθεί στα μπουζούκια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν τον επηρέασαν και πολύ τα
όσα γράφονται και λέγονται για την αφεντιά του. Απεναντίας θα έλεγα, ο υπουργός βρίσκονταν σε μεγάλα
κέφια, αν δεχθώ τη μαρτυρία έτερου θαμώνα, που βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούν οι
«Μέλισσες». Ο συγκεκριμένος (θαμώνας) μου περιέγραφε ένα Πέτσα, μέσα στο τσακίρ κέφι, ο οποίος
εκτός του ότι σιγοτραγουδούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, έπαιζε και με το κινητό του,
αποστέλλοντας σε φίλους και γνωστούς στιγμιότυπα από την υπέροχη (πραγματικά) βραδιά.

! Το συνέδριο της Capital Link ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στις 9 – 10 το
βράδυ (4 – 5 ξημερώματα ώρα Ελλάδος) στο The Union League Club στη Νέα Υόρκη, με τιμώμενο πρόσωπο
τον Άλεξ Φωτακίδη του CVC Capital Partners.

Μπερδεμένοι στη συγκυβέρνηση στο ΚΙΝΑΛ

-Η απόφαση του προέδρου Μητσοτάκη να μιλήσει για το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας στην
περίπτωση που αυτό επιλέξουν οι πολίτες όταν προσέλθουν στις κάλπες, δημιούργησε τις πρώτες ρωγμές
στο Κίνημα Αλλαγής. Προς απόδειξη των σχετικών ισχυρισμών αποτελούν τα όσα εκτυλίχθηκαν στο 7ο
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανάμεσα στον Κώστα Σκανδαλίδη και στη Νάντια Γιαννακοπούλου. Όλα
ξεκίνησαν, όταν ο συντονιστής της συζήτησης και δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος ρώτησε τον
πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τι έχει να πει για τις συνεργασίες, αφού δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη
συμμετοχή του πρώτου κόμματος. «Τι λέτε, πώς δεν γίνεται. Γίνεται» απάντησε ο Κώστας Σκανδαλίδης,
προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία του απάντησε πως αυτό που
λέει δεν αποτελεί επίσημη θέση του Κινήματος Αλλαγής.

-Ο Κώστας Σκανδαλίδης άφησε να εννοηθεί ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις, ωστόσο η εξήγηση που
έδωσε δεν κάλυψε την Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο ανέφερε «πως
το θέμα των συνεργασιών είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, για αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με
πολύ μεγάλη σοβαρότητα και εμείς». Υποστήριξε δε, πως με βάση τους αριθμούς δεν μπορεί στην απλή
αναλογική να σχηματιστεί κυβέρνηση πλειοψηφίας, χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. «Πώς θα
βγει αλλιώς;» διερωτήθηκε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. «Το ΚΚΕ έχει αρνηθεί ήδη. Με την
Ελληνική Λύση δεν θέλει κανένα κόμμα σύμπραξη. Με το ΜέΡΑ25 δεν φτάνουν τα κουκιά. Άρα μιλάμε για
συνταγματική και πολιτική ανωμαλία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε
πράγματα που δεν στέκουν και δεν ανήκουν στη γραμμή του κόμματος».

Νευρική κρίση στις αγορές

-Εβδομάδα ιδιαίτερης νευρικότητας για τις αγορές θα είναι αυτή που διανύουμε. Ο δεύτερος γύρος των
προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και η «μάχη» του πληθωρισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη, κάθε άλλο παρά για
χαλάρωση ενόψει Πάσχα προδιαθέτουν. Σήμερα και αύριο αναμένουμε κρίσιμους δείκτες για τον
πληθωρισμό από την FED και την Πέμπτη συνεδριάζει η ΕΚΤ για το πώς θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές
προκλήσεις του πολέμου στην Ουκρανία για την Ευρωζώνη, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει να
λάβει νέα μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο εκνευρισμός των αγορών αποτυπώθηκε χθες στην πτώση των
χρηματιστηρίων, αλλά και στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, με τα δεκαετή κρατικά ομόλογα
Γερμανίας και Γαλλίας να φτάνουν κοντά στα υψηλά των τελευταίων επτά ετών.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα

-Παρά την κρίση, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλες τις κρίσεις, το χρήμα δεν κοιμάται και οι επενδυτές
αναζητούν ευκαιρίες. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες έστειλε χθες για μία
ακόμη φορά στους επενδυτές ο πρόεδρος Μητσοτάκης, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη», τόνισε ο
πρωθυπουργός, γνωρίζοντας ότι η μεταρρυθμιστική συνέπεια και συνέχεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

-Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς και η χώρα μας
μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσονται
ραγδαία και χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.
Αυτά τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πλέον, πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά τη
διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν ή έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα.
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Οι νέες χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ

-Με τον πρωθυπουργό και με αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης, θα συναντηθεί σήμερα και αύριο, ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer, που θα βρίσκεται στην Αθήνα. Το 2021, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πρόσφεραν 4,85 δισ. ευρώ στην
Ελλάδα για στήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων υψηλού αντίκτυπου. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη στήριξη στα 59 χρόνια δραστηριότητας της ΕΤΕπ στη χώρα μας. Επιπλέον, η χρηματοδότηση
του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιπροσώπευσε πέρυσι το 2,7% του ΑΕΠ, που συνιστά τη μεγαλύτερη
συμμετοχή σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Μετά τις πρωτοποριακές νέες επενδύσεις για τη βελτίωση
της αντιπλημμυρικής προστασίας και τον μετασχηματισμό της Πολιτικής Προστασίας σε εθνικό επίπεδο
που στήριξε πρόσφατα, τώρα η ΕΤΕπ αξιολογεί νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ψηφιοποίησης και
φοιτητικής στέγασης στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης
επιχειρήσεων.

Η παιδεία και ο αγώνας για την ελευθερία

-Παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και της Διοίκησης της
Εθνικής Τράπεζας, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα η τελετή των εγκαινίων της περιοδικής
έκθεσης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) με τίτλο «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες
γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση» (1453-1821). Στο ιστορικό ανακαινισμένο κτίριο του
Παλαιού Χρηματιστηρίου στην οδό Πεσμαζόγλου 1, από τις 13 Απριλίου ως τις 30 Ιουνίου 2022, οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά τους θησαυρούς του Ιστορικού
Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ αλλά και σπάνια βιβλία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της
Ελλάδας. Να μάθουν τι ήταν τα «μαθηματάρια» και το «κρυφό σχολειό» και να διαπιστώσουν μέσα από
την επιστημονική οδό και τα ιστορικά ντοκουμέντα, πως η παιδεία έθρεψε την ιδέα του αγώνα για την
ελευθερία.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Κατατίθενται οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι για τα επόμενα χρόνια
Τον επόμενο μήνα θα κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και στη
συνέχεια το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023 - 2026, όπου και θα
ενσωματώνονται οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι για την επόμενη περίοδο, με άξονα την επιστροφή
των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και βέβαια τη σταδιακή μείωση του κρατικού χρέους, που
διογκώθηκε το τελευταίο διάστημα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι κάθε είδους παρεμβάσεις
στήριξης στο εγχώριο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο ως προς την εξέλιξη του ΑΕΠ για το 2022 θα προβλέπει
επιβράδυνση του ρυθμού ανάκαμψης στο 3,5%, έναντι 4,5% στον αρχικό κρατικό προϋπολογισμό.
Παράλληλα, η πρόβλεψη για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό το 2022 αναμένεται να αναθεωρηθεί στο
5%, από 0,8% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός, και στο 2,5% - 3% για το 2023.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το 2023 αναμένεται το πρωτογενές αποτέλεσμα να είναι
πλεονασματικό, της τάξης του 1% του ΑΕΠ,  και βέβαια με ανοδική τάση τα επόμενα χρόνια,
προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του κρατικού χρέους, που φορτώνεται και πάλι στις πλάτες
του λαού.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, στο πλαίσιο χτεσινής ομιλίας του στη Νέα
Υόρκη και στο επενδυτικό συνέδριο του «Capital Link», σημείωσε ότι «προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης
πάνω από 3% για το 2022 και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και
μετά».
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Πηγή: ΟΤ

Περισσότερα Εδω

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις
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Πως επηρέασαν οι γαλλικές εκλογές τις αγορές, ο ξαφνικός "έρωτας" των
Αμερικάνων για την Ελλάδα και η αριστερόστροφη δεξιά

Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Γαλλία-Ουκρανία... ανησυχία, οι Αμερικανοί... γουστάρουν Ελλάδα και ο Μητσοτάκης γίνεται
πολύ... Αριστερός 

           Ένα... ψιλομούδιασμα το ένιωσαν χθες οι αγορές, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία. Οι
πιθανότητες επανεκλογής του Μακρόν είναι οριακά αυξημένες και όλοι φοβούνται τη συνάντηση των...
άκρων.

Γράφει ο Λουκάς Γεωργιάδης

Δηλαδή, το ενδεχόμενο η Ακροδεξιά Λεπέν, να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας με τις ψήφους των Αριστερών
και πιο αριστερά που είναι ο τείχος. Ο Μακρόν θα ασχοληθεί έως την ημέρα των εκλογών (συμπίπτει με το
δικό μας Πάσχα), αποκλειστικά με την εκλογική μάχη, καθώς χωρίς καν να μπει στον... κόπο να κάνει μια
εκτεταμένη καμπάνια λόγω αγωνίας για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Με σβηστές μηχανές κέρδισε με 4
πόντους διαφορά τη Λεπέν, ωστόσο, αυτό δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα, όταν το ποσοστό του
έφτασε στο 27% και κάτι. Η Γαλλία είναι η χώρα που θα αποτελέσει τον μπούσουλα για την Ευρώπη. Ή με
τη φιλοευρωπαϊκή πολιτική είτε με την επιστροφή στις εθνικιστικές αντιλήψεις με το βλέμμα στραμμένο
προς τη Μόσχα. Και αυτό θα είναι το δίλημμα που θα θέσει ο Μακρόν. Πρόοδος με μένα για να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ή ψήφος διαμαρτυρίας και αποχή που θα ευνοήσει τη Λεπέν, αλλά μετά
από λίγο, θα φάμε όλοι μαζί τα μούτρα μας; Φυσικά, έχει αποδειχθεί πολλάκις, ότι οι δήθεν... λύκοι,
γίνονται αρνάκια...

Οι αντίπαλοι του Μακρόν, θα συνταχθούν με την εθνική πολιτική της Γαλλίας, κόντρα στην... αχώνευτη
Ευρώπη της Γερμανίας. Κοιτάξτε φίλοι Γάλλοι. Επειδή εμείς περάσαμε τη φουρτούνα και πήραμε μια γερή
κρυάδα με τον Τσίπρα και τον Καμμένο το 2015, αλλά στη συνέχεια βάλαμε μυαλό, κοιτάξτε να μη φάτε
τα μούτρα σας, γιατί στο τέλος θα χάσουν όλοι και κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, όπως η
Γαλλία. Η ακρίβεια είναι ένα θέμα που αγγίζει ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά μην το κάνετε σαν τον σύζυγο
που βρήκε τη γυναίκα του να πίνει καφέ με τον κουμπάρο και πήγε και... ευνουχίστηκε. Γιατί μετά τον
ευνουχισμό, τα πάντα αλλάζουν και τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως πριν...

         

Ο σφαγέας Πούτιν σχεδιάζει τα νέα εγκλήματα του

Η Γαλλία προστέθηκε στο παζλ της ανασφάλειας, εκτός και αν στις 24 Απριλίου κερδίσει ο Μακρόν, οπότε
θα πάρουμε όλοι μια βαθιά ανάσα. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όσους καταλαβαίνουν. Γιατί όσοι δεν
καταλαβαίνουν, απλά θα βυθίζονται ολοένα και πιο βαθιά στο νερό, χωρίς να παίρνουν ανάσα.
Πρωτίστως, αυτό ας το γνωρίζουν καλά οι Γάλλοι, γιατί αν αποδειχθεί ότι οι ανόητοι είναι περισσότεροι
από τους ρεαλιστές, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά.

Ο Πούτιν ετοιμάζεται για να κάνει το μεγάλο ντου στην Ανατολική Ουκρανία και ιδίως στην περιοχή του
Ντονμπάς. Πιστεύει ότι έχει επιφέρει σημαντικά πλήγματα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμειες και τώρα
μπορεί να αφοσιωθεί στο ανατολικό μέτωπο, έχοντας ως στόχο να ελέγξει τις αυτόνομες "δημοκρατίες"
του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά κια να επεκτείνει την καταληφθείσα από το 2014 Κριμαία έως την
Οδησσό. Οι Ουκρανοί ωστόσο, έχουν και αυτοί τις δικές τους επιτυχίες, αλλά σε κάθε περίπτωση το
τίμημα σε ανθρώπινες ζωές είναι τεράστιο. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί ή φονευθεί, ενώ
ενδεικτική της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία, είναι η εκτίμηση ότι φέτος θα παρουσιάσει
ύφεση περίπου 45%!!!

Η Ρωσία, όσο εξάγει ακόμη φυσικό αέριο και πετρέλαιο, μπορεί να... ελπίζει σε μια ύφεση περίπου 11%
όπως λένε οι αναλυτές. Όμως, το μέλλον της Ρωσίας, δεν θα είναι τόσο εύκολο και όλα παραμένουν
ανοικτά σε σχέση με το μέλλον του Πούτιν. Αν μάλιστα η Ευρώπη, προχωρήσει ταχέως στην εφαρμογή
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ακόμη πιο αυστηρών κυρώσεων, όπως πιέζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, τότε η ασφυξία δεν θα
αργήσει να φανεί. Δυστυχώς και η Ρωσία θα πληρώσει ένα βαρύτατο τίμημα και μάλλον θα κάνει χρόνια
για να συνέλθει και να επανέλθει εκεί που βρισκόταν πριν από μερικές εβδομάδες. Ο δυτικός κόσμος έχει
απομακρυνθεί πλέον από την... Πουτινοχώρα και ο δυτικός τρόπος ζωής των Ρώσων απειλείται. Τα
χειρότερα έρχονται γι αυτούς, αλλά ταυτόχρονα, πρόβλημα έχουμε όλοι μας, με τη διατήρηση των τιμών
της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, αλλά και την ακρίβεια που καλπάζει και απειλεί να διαμορφώσει ένα νέο
γεωπολιτικό χάρτη, με τους φτωχούς του πλανήτη, να σκέφτονται την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής
στη Δύση. Θα το δούμε προσεχώς και αυτό...

 Δημιουργική... απαισιοδοξία

          Το πετρέλαιο έπεσε χθες κάτω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα, ενώ τάσεις
αποκλιμάκωσης παρουσιάζουν το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, τα δεδομένα μπορεί να
αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς η διπλωματία δεν είναι σε πρώτο πλάνο.

Κυριαρχούν το αίμα των Ουκρανών και οι κτηνώδεις συμπεριφορές των Ρώσων, οι οποίοι διεκδικούν...
επάξια τον χαρακτηρισμό των σύγχρονων Νεοναζί, θυμίζοντας εφιαλτικές εποχές, σαν αυτές όπου οι
στρατιές του Χίτλερ, βίαζαν κυριολεκτικά και μεταφορικά κάθε σημάδια πολιτισμού. Όσο για τους
εγχώριους υποστηρικτές του Πούτιν, μπορούν να... ελπίζουν σε διάλυση της Ευρώπης, χωρίς ωστόσο, να
αντιλαμβάνονται ότι αυτοί οι ίδιοι θα αποτελέσουν τα πρώτα θύματα μιας τέτοιας πιθανής κοσμογονικής
αλλαγής. Θα φάμε όλοι μαζί τα μούτρα μας σε μια διαλυμένη Ευρώπη.          Αντιθέτως, αυτοί που
σιτίζονταν από τον Πούτιν και τις λοιπές ανατρεπτικές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη, θα
συνειδητοποιήσουν ότι έχουν να χάσουν πάρα πολλά σε σχέση με τα ίδια οφέλη που μπορεί να αποκόμιζαν.
Όσο γι αυτούς που εξακολουθούν να παραμένουν... ρομαντικοί ανόητοι, δεν θα θέλαμε να τους ευχηθούμε
να ζήσουν την κατραπακιά για να βάλουν μυαλό. Αν δεν έχουμε βάλει μυαλό μετά το 2015, τότε είμαστε
άξιοι της τύχης μας.

 Έχουμε... σουξέ στις ΗΠΑ

Το ακροατήριο στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη άκουσε με ενδιαφέρον χθες, όλα όσα
μετέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας.

Η Ελλάδα δεν είναι στην κατάσταση του 2010 και κάνει σημαντικά βήματα προόδου, μετά την ανάπτυξη...
καρκινικών όγκων, από τη διακυβέρνηση των... απερίγραπτων Τσίπρα-Καμμένου την περίοδο 2015-2019.
Από τη Νέα Υόρκη, παρά το γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας λόγω Ουκρανίας και πληθωρισμού,
βγαίνει ως συμπέρασμα ότι μόλις τα πράγματα ηρεμήσουν λίγο, τεράστια αμερικανικά κεφάλαια θα
ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις θέσεις τους στην Ελλάδα.

Η αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, θεωρείται δεδομένη τα επόμενα χρόνια, ενώ η ύπαρξη τεραστίων ποσοτήτων φυσικού αερίου
κάτω από τα... πόδια μας, θα μας μετατρέψει σε κρίσιμο γεωπολιτικό "παίκτη", σπουδαίο ενεργειακό
προμηθευτή και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο οικονομικό πόλο. Το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός
Οικονομικών έχει δει και θα δει την αφρόκρεμα των μεγαλύτερων funds του κόσμου, δείχνει το
ενδιαφέρον που υπάρχει για τη χώρα μας. Σε αντίθεση φυσικά, με την περίοδό 2015-2019, όπου τέτοιες
εκδηλώσεις, προσφέρονταν μόνο για καφέ και χυμό, αφού δεν είχαμε κάτι άλλο να επιδείξουμε στους
Αμερικανούς σε σχέση με την οικονομία. Γιατί ακόμη και αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών, παρήγαγε ένα
γεωπολιτικό αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει και συνέχεια επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Βλέποντας προς το μέλλον, ας διδαχθούμε από το παρελθόν. Πάνω απ΄ όλα, ας αντιληφθούμε όλοι τις
προεκτάσεις της αυξημένης παρουσίας Αμερικανών αλλά και Ευρωπαίων στη χώρα μας. Και ας...
γαβγίζουν, οι λαϊκιστές, οι οποίοι ονειρεύονται πράγματα που δεν γίνονται...

 Τα πλάνα του Αριστερού Μητσοτάκη!

Αν οι Ευρωπαίοι δεν λάβουν συνολικά μέτρα ουσιαστικής συγκράτησης του κόστους της ενέργειας αλλά
και των τροφίμων και άλλων ειδών, τότε εμείς εδώ στην Ελλάδα, σε πείσμα των αγορών, θα κινηθούμε
αυτόματα.

Αυτό δήλωσε προ ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά περισσότερο ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στους
υπολοίπους εντός Ευρώπης, παρά να προειδοποιήσει ότι θα κάνει του... κεφαλιού του, καθώς ως χώρα, δεν
βρισκόμαστε στο επίπεδο αυτό για να το ρίξουμε και πάλι στο... κλέφτικο. Αν φτάσουν όμως τα πράγματα
στο αμήν, ο Μητσοτάκης, δεν θα διστάσει να κάνει αυτό που πρέπει, κλείνοτνας τον χώρο στους
λαϊκιστές και στους εγχώριους... Πουτινολεπενέδες!.
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Οι αγορές μας παρακολουθούν και ταυτόχρονα πιέζουν με τον τρόπο τους και τις εθνικές κυβερνήσεις
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πριν γίνει κάθε της Ευρώπης το...
γιουσουρούμ του κάθε αμόρφωτου, λαϊκιστή και ψυχάκια. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και φυσικά η
ελληνική κυβέρνηση, λόγω άμεσου και ουσιαστικού ενδιαφέροντος, αναμένει τις εξελίξεις από τον β΄
γύρο των Γαλλικών εκλογών στις 24 Απριλίου.

Εμείς, φαίνεται ότι αργούμε ακόμη για να πάμε σε εκλογές, εκτός και αν τα πράγματα δείξουν ότι είναι
μη... αναστρέψιμα. Πάντως, ο Μητσοτάκης λειτουργία με ορίζοντα εκλογών τον Μάιο του 2023 και
ετοιμάζεται να επιστρατεύσει όλο το... αριστερό οπλοστάσιο. Δεν θέλει να χαρίσει καμία παροχή (στα
όρια του εφικτού βεβαίως) στον Τσίπρα, ούτε θέλει να βλέπει τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, να
επενδύσει κατά ανόητο τρόπο στην... ευαισθησία υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.

Αν δεν ανατραπούν οι ισορροπίες στη Γαλλία, τότε ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία δεν εκλεγεί
αυτοδύναμη κυβέρνηση και στη δεύτερη Κυριακή, τότε θα κληθεί να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ για να πάνε
τη χώρα παραπέρα. Άλλωστε, κάτι τέτοιο συμφέρει και το ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν βρισκόμαστε στο 2011 ή
2012, αλλά αν βοηθήσει λίγο και η τύχη, τα επόμενα χρόνια, θα είναι χρόνια προόδου και όχι περικοπών.
Πάντως, να μείνει η χώρα ακυβέρνητη ή να κάνουν κουμάντο διάφοροι Πολάκηδες, αυτό δεν παίζει ούτε
μία στο εκατομμύριο. Μπορεί κάποιοι να επικαλούνται την ψήφο του λαού, αλλά ας σκεφτούν τι έγινε στο
δημοψήφισμα του 2015. Τι έλεγαν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του, τι έκαναν μετά, πόσο το πληρώσαμε
και σε τι κινδύνους μπήκαμε.

 HSBC: Ελαφρώς... σφιχτή ψήφος εμπιστοσύνης στις τράπεζες

Με... μισή ψήφο εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες ισοδυναμεί η έκθεση της HSBC, καθώς
διατηρεί τη σύσταση για "αγορά", για όλες τις μετοχές των συστημικών ομίλων, ωστόσο, κατεβάζει τον
πήχυ των τιμών-στόχων. Ο χρηματοοικονομικός κολοσσός δίνει υψηλότερη τιμή-στόχο για την Εθνική και
επιλέγει ως κορυφαία επιλογή τη Eurobank.

Στο σκεπτικό του "ψαλιδίσματος" των τιμών-στόχων, αναφέρονται οι αντιξοότητες των ελληνικών
τραπεζών, ως προς τα καθαρά έσοδα, αν και αναγνωρίζει ότι η κερδοφορία παραμένει ""αξιοπρεπής".
Σύμφωνα με την HSBC, οι νέες τιμές-στόχοι είναι για τη Eurobank τα 1,40 ευρώ από 1,45 ευρώ πριν, για
την Alpha Bank τα 1,45 ευρώ από 1,60 ευρώ, για την Εθνική αυξάνεται στα 4,30 ευρώ από 3,90 ευρώ
πριν, ενώ για την Πειραιώς υποχωρεί στα 1,90 ευρώ από 2,10 ευρώ πριν.
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης
με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο 23ο συνέδριο
του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».
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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Ενισχύεται πρόσθετα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ
Την περαιτέρω ενδυνάμωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών προανήγγειλε ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Όπως τόνισε, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αυξάνει την απόδοσή της
και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό
σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις. Αυτό που έχει καταδεχθεί από τις προσφυγές που έχουν
κατατεθεί στη Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών διαπιστώνεται σε αρκετές περιπτώσεις προχειρότητα
στους φορολογικούς ελέγχους, που οδηγεί σε ταλαιπωρία τους φορολογουμένους. Η προχειρότητα μπορεί
να είναι από την πίεση να επιτευχθούν οι στόχοι για έσοδα που έχουν τεθεί από τη φορολογική διοίκηση,
αλλά και από την ελλιπή εκπαίδευση -όπως φαίνεται- των ελεγκτών, που δυστυχώς κοστίζουν χρόνο και
χρήμα τόσο για το ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους φορολογουμένους. Πολλές...

https://www.palo.gr/financial/enisxyetai-prostheta-i-dieythynsi-epilysis-diaforwn-tis-aade/29097503/
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Πηγή: ΟΤ

Περισσότερα Εδω

https://www.radiovera.gr/%ce%b5%ce%be%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1/
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ – Τι δείχνει η πρώτη
ακτινογραφία των δηλώσεων

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Πηγή: ΟΤ

Γράψτε το σχόλιό σας
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"Εθνικά αναχώματα" στην πληθωριστική κρίση - Οι 7 άξονες για την
οικονομική πολιτική

Γιώργος Αλεξάκης

Με το “μάτι” στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου η οικονομική συγκυρία τροφοδότησε μια μεταξύ
άλλων και τα ποσοστά της Αριστεράς η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να “απλώσει” αναχώματα τόσο
για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων της πληθωριστικής κρίσης. όσο και τη διαχείριση των
πολιτικών επιπτώσεων από το κύμα δυσαρέσκειας που σταδιακά μεγαλώνει.

Αβεβαιότητα στην οικονομία
Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση την εβδομαδιαία οικονομική ανάλυση του τμήματος μελετών της Alpha
Bank. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη και, επιπλέον, έχει
αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των καταναλωτών και
των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική αβεβαιότητα
(Economic Uncertainty Indicator, EUIi) αυξήθηκε σημαντικά, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2022,
σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος για την ΕΕ-27 υποχώρησε, στο ίδιο χρονικό διάστημα,
κατά 4,1 μονάδες. Όπως αναφέρει η ανάλυση της Alpha Bank στην Ελλάδα, η οικονομική αβεβαιότητα
αυξήθηκε πιο ήπια σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-27 μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του
2022, ενώ ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε, αντίστοιχα κατά μία μονάδα, παραμένοντας
κοντά στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει τα τελευταία 21 έτη. Επιπλέον, η καταναλωτική
εμπιστοσύνη στη χώρα μας υποχώρησε σημαντικά , σημειώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ
των χωρών της ΕΕ-27.

Οι 7 πυλώνες
Στο φόντο αυτό με βάση όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο 23ο επενδυτικό
συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, η ατζέντα της ελληνικής οικονομικής πολιτικής βασίζεται σε 7
πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις

https://www.news247.gr/oikonomia/ethnika-anachomata-stin-plithoristiki-krisi-oi-7-axones-gia-tin-oikonomiki-politiki.9593298.html
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2ος Πυλώνας: Ακολουθούμε συνετή δημοσιονομική πολιτική. Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το
προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και
επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και μετά.

3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.

4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. 5ος Πυλώνας: Εφαρμογή
διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.

7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

Μέτρα εθνικού χαρακτήρα
Αναμένοντας, δε, και τις ευρωπαϊκές απαντήσεις στην κρίση, που αργούν, ήδη προωθούνται και τα εθνικά
μέτρα, με σημαντικά βάρη να μεταφέρονται στον προϋπολογισμό, που αναμένει ανάσες από μια καλή
τουριστική σεζόν.

«Προβλέψαμε τα όσα αφορούν την πανδημία, αλλά τον πόλεμο, ούτε τον προβλέψαμε, ούτε θα
μπορούσαμε», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, αναπτύσσοντας
την τροπολογία της κυβέρνησης για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ύψους 2,6 δισ. ευρώ, που
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο το οποίο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία, σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών.

"Δεν θα το κάναμε, δεν επιτρεπόταν να το κάνουμε - ακόμα κι αν το υποθέταμε στο μυαλό μας - να
κάνουμε έναν Προϋπολογισμό, με υπόθεση βασική ότι ο Πούτιν θα κάνει πόλεμο στην Ουκρανία και θα
μιλάμε για μία αλλαγή στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με τεράστιες κυρώσεις, με προβλεπόμενη
διακοπή των ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας", είπε ο κ. Σκυλακάκης, σχολιάζοντας
σχετικές αναφορές της αντιπολίτευσης:

"Εάν μου φέρετε εδώ τον Κάλχα που τα προέβλεψε όλα αυτά να του δώσουμε το βραβείο του Μαντείου
των Δελφών" είπε χαρακτηριστικά.

Πώς θα χρησιμοποιηθεί ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός
Να σημειωθεί ότι ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός, με βάση όσα ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης είπε,
προβλέπει 600 εκατ. που αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων. Από τα υπόλοιπα, συνέχισε ο κ. Σκυλακάκης, τα 590 εκατομμύρια αφορούν δαπάνες που
έχουμε, ήδη, προαναγγείλει και θα νομοθετηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα:

Είναι

142 εκατομμύρια για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανασφάλιστους υπερήλικες,

33,9 εκατομμύρια για τους ΑμεΑ, 50,9 εκατομμύρια για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τη διπλή
δόση,

97,5 εκατομμύρια για το μιάμιση φορά πάνω το Επίδομα Παιδιού,

130 εκατομμύρια για την Κάρτα Καυσίμου,

23 εκατομμύρια για την βοήθεια στο ντίζελ,

6 εκατομμύρια για τα 200 ευρώ στα ταξί,

47 εκατ. στους κτηνοτρόφους και

60 εκατομμύρια για το ντίζελ στους αγρότες.

Τα υπόλοιπα αφορούν πιθανές, επιπλέον, δαπάνες που έχουμε να κάνουμε, κατά κύριο λόγο για αυτές που
μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το ύψος, Είναι οι αυξημένες δαπάνες για
την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα στο Δημόσιο, και μετά τα υπόλοιπα θα πάνε σε άλλες δαπάνες που
θα προκύψουν με βεβαιότητα στο αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς έχουμε ανάγκη να βοηθήσουμε την
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κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα της ακρίβειας που μας το έφερε, κατά κύριο λόγο, η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, τα χρήματα αυτά προέρχονται, κατά ένα μέρος από
το ονομαστικό Α.Ε.Π. το οποίο θα είναι αυξημένο σε σχέση με αυτά που είχαμε προβλέψει στον
προϋπολογισμό λόγω του ύψους του πληθωρισμού. "Είναι σαφές, ότι αυτά τα χρήματα που θα προέλθουν
από αυξημένο Α.Ε.Π. λόγω ονομαστικών τιμών θα επιστραφούν στην κοινωνία και ένα άλλο μέρος θα
προέλθει από μια μικρή αύξηση του ελλείμματος την οποία θα τη δούμε ως μία πρώτη πρόβλεψη στις 30
Απριλίου, όταν θα καταθέσουμε το μεσοπρόθεσμο".

ΑΕΠ και πλεονάσματα
Υπενθυμίζεται ότι με βάση όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Νέα Υόρκη η
επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε ποσοστό άνω του 3% για φέτος, η έξοδος από την ενισχυμένη
εποπτεία το καλοκαίρι, αλλά και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, είναι μερικοί από τους
κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα.

“Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023
και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη
βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης” σημείωσε ο κ.
Σταϊκούρας.

Όλα αυτά αναμένεται να αποτυπωθούν στο νέο μεσοπρόθεσμο, που αναμένεται να κατατεθεί στο τέλος
του μήνα στις Βρυξέλλες και όπου θα αποτυπώνονται δεδομένα που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή αλλά και οι
στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα τα πρωτογενή πλεονάσματα
αναμένεται από το 2023 να είναι οριακά χαμηλότερα από το 1% του ΑΕΠ, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα,
στα 2 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά το μεσοπρόθεσμο αναμένεται να βάλει τον πήχη στην περιοχή του 0,8%, κάτι
που σημαίνει ότι μέχρι του χρόνου θα χρειαστεί δημοσιονομική προσαρμογή τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ
στην καλύτερη περίπτωση.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.
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–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Πηγή: ΟΤ
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.
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–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Πηγή: ΟΤ
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Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

https://www.stifora.gr/2022/04/12/%ce%b5%ce%be%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1/
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–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Πηγή: ΟΤ
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Τα ελληνικά ομόλογα και ο... τολμών
Στο 2,856% νωρίτερα η απόδοση του 10ετούς και εύλογο το ερώτημα εάν η Αθήνα θα επιχειρούσε να βγει
στις αγορές, με αυτά τα κόστη χρήματος.

Κατ' αρχήν να διευκρινισθεί πως η τάση είναι παν-ευρωπαϊκή και όχι μόνο ελληνική, λ.χ. τα αντίστοιχα
της Γερμανίας ήταν στο 0,8%, της Ιταλίας στο 2,5% κ.ο.κ σε μία συγκυρία που τα funds περιμένουν και
τις όποιες αποφάσεις θα λάβει η ΕΚΤ μεθαύριο Πέμπτη.

Κατά δεύτερον, το αν κάτι είναι "ακριβό" ή "φθηνό" είναι σχετικό και ανάλογο της συγκυρίας, των
καταστάσεων την εκάστοτε φορά. Περίτρανο παράδειγμα η έκδοση του 10ετούς τον Ιανουάριο, οπότε
αντλήθηκαν 3 δισ. με σχεδόν 1,8% επιτόκιο που από ορισμένους είχε θεωρηθεί "τσιμπημένο" στην πορεία
αποδείχτηκε ικανοποιητικότατο, και ευτυχώς που ΥΠΟΙΚ και ΟΔΔΗΧ τόλμησαν. Το αποτέλεσμα, βάσει
των όσων δραματικών ακολούθησαν δικαίωσαν τόσο τον Χρήστο Σταϊκούρα, όσο τον Δημήτρη
Τσάκωνα.

Αμφότεροι ήταν στην Νέα Υόρκη, στο Συνέδριο της Capital Link και προφανώς θα διερεύνησαν το έδαφος
για το ενδεχόμενο μίας νέας έκδοσης, στο επόμενο διάστημα. Η Αθήνα έχει (από) δείξει τα τελευταία
χρόνια, πως την σχέση εμπιστοσύνης που "χτίζει" με τα πανίσχυρα επενδυτικά σπίτια και την προσέχει και
μεθοδικά την προωθεί με θετικά αποτελέσματα, μέχρι τώρα.

Εχει σημαντικά πλεονεκτήματα η ελληνική πλευρά, λ.χ ένα σταθερό επιτόκιο για το μεγαλύτερο
μέρος του δημόσιου χρέους της, swaps 55 δισ. μέσω των οποίων αντισταθμίζεται σε σημαντικό βαθμό ο
επιτοκιακός κίνδυνος και επαρκές "μαξιλάρι" διαθεσίμων.

Παράλληλα, με το πρόγραμμα που ακολουθεί μέχρι τώρα ο Οργανισμός η τακτικότητα τηρείται -σχεδόν-
απαρέγκλιτα με προφανή οφέλη (έστω μακροπρόθεσμα), η απουσία από τις αγορές για μεγάλο χρονικό
διάστημα δεν είναι στην φιλοσοφία της Αθήνας, για αυτό μία νέα έκδοση πιθανότατα επίσης 10ετούς δεν
θα μας έκανε εντύπωση.

Ο χρονισμός, το... παράθυρο ευκαιρίας που λένε -και λόγω Πάσχα Καθολικών- είναι το ζητούμενο. Πάντως
22 Απριλίου, που η Standard & Poor's θα βαθμολογήσει την ελληνική οικονομία είναι Μεγάλη
Παρασκευή (για εμάς).

Για αυτό ας είμαστε σε αναμονή.

https://www.euro2day.gr/ekivolos/article-blog-ekivolos/2127954/ta-ellhnika-omologa-kai-o-tolmon.html
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Ενισχύεται πρόσθετα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ
Την περαιτέρω ενδυνάμωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών προανήγγειλε ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Όπως τόνισε, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των
αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς
χειρίζεται τις υποθέσεις.

Αυτό που έχει καταδεχθεί από τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί στη Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
διαπιστώνεται σε αρκετές περιπτώσεις προχειρότητα στους φορολογικούς ελέγχους, που οδηγεί σε
ταλαιπωρία τους φορολογουμένους.

Η προχειρότητα μπορεί να είναι από την πίεση να επιτευχθούν οι στόχοι για έσοδα που έχουν τεθεί από τη
φορολογική διοίκηση, αλλά και από την ελλιπή εκπαίδευση –όπως φαίνεται– των ελεγκτών, που δυστυχώς
κοστίζουν χρόνο και χρήμα τόσο για το ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους φορολογουμένους.

Πολλές υποθέσεις που φθάνουν στη ΔΕΔ τις κερδίζουν οι φορολογούμενοι λόγω τυπικής πλημμέλειας των
ελεγκτών, που όχι μόνο πλήττει το κύρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά, όπως
προαναφέρθηκε, χάνονται και σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο. Από την άλλη πλευρά οι φορολογούμενοι
ταλαιπωρούνται και πληρώνουν δικηγόρους για να συντάξουν την προσφυγή, περνώντας τον Γολγοθά των
ελεγκτικών αρχών.

Η πίεση του χρόνου και ειδικά υποθέσεων που φθάνουν στα όρια της παραγραφής οδηγούν τις ελεγκτικές
αρχές σε εύκολες λύσεις. Και συγκεκριμένα, όταν δεν μπορούν να αποδείξουν την προέλευση χρημάτων
στοιχειοθετούν σε πολλές περιπτώσεις υποθέσεις με την ένδειξη «προσαύξηση περιουσίας».

Σε μια τέτοια περίπτωση, μετά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κρίθηκε ότι ο καταλογισμός μόνο
στον έναν συνδικαιούχο δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς από την ελεγκτική αρχή και γι’ αυτόν τον λόγο οι
πιστώσεις πρέπει να επιμεριστούν στους δύο συνδικαιούχους, κατά τεκμήριο. Με βάση τα παραπάνω, η
ελεγκτική αρχή καταλόγισε σε βάρος του έτερου συνδικαιούχου, το 2021, φόρο εισοδήματος για τις
χρήσεις 2013 και 2014 για το ήμισυ του ποσού.

Ωστόσο, η ΔΕΔ ακύρωσε τον εν λόγω καταλογισμό . Δηλαδή, αφού ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν
κατάφερε να «πιάσει» τον πρώτο ελεγχόμενο, πήγε στον συνδικαιούχο. Αυτό όμως έγινε με καθυστέρηση
με αποτέλεσμα η υπόθεση να έχει παραγραφεί.

Εάν από την αρχή καταλογίζονταν τα ποσά και στους δύο συνδικαιούχους του λογαριασμού, το Δημόσιο
θα έβαζε χρήματα στο ταμείο του και η υπόθεση προφανώς δεν θα είχε παραγραφεί.

Πηγή

https://24wro.com.gr/2385187/enischuetai-prostheta-i-dieuthunsi-epilusis-diaforon-tis-aade/


https://www.ot.gr/

 Publication date: 12/04/2022 06:46

 Alexa ranking (Greece): 332

 link

Εξπρές συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με
επιστροφές φόρου

Τι προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ - Τι δείχνει η πρώτη
ακτινογραφία των δηλώσεων
Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων συμψηφισμών επιστροφών φόρου με οφειλές προς την Εφορία
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας τέλος στις χειρόγραφες
διαδικασίες που ακολουθούν σήμερα  οι  Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους.

Κάθε δυο μήνες, η ΑΑΔΕ θα «τρέχει» ελέγχους και διασταυρώσεις στις επιστροφές φόρου που δικαιούνται
οι φορολογούμενοι και αυτόματα με λίγα κλικ θα συμψηφίζει τα ποσά των επιστροφών με οφειλές που
έχουν οι φορολογούμενοι στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νέο ψηφιακό σύστημα περιέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε «δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να
κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια».  «Σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που
δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσιλής
σημειώνοντας ότι αυτή η διαδικασία σήμερα έχει ως αποτέλεσμα χαμένο χρόνο τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους.

Με το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να «τρέχει», περίπου 100.000 δηλώσεις έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα σε σύνολο 6,4 εκατομμυρίων (Ε1) με επτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χωρίς
φόρο ή με επιστροφή φόρου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι και το πρωί της Δευτέρας είχαν
υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις και εκδόθηκαν 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς κάθε
σύζυγος έχει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων
Η ακτινογραφία των πρώτων δηλώσεων που υποβλήθηκαν δείχνει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους
δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν ένας στους έξι έχει επιστροφή φόρου και ένας στους τέσσερις
φορολογούμενους καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του  2021.

Πιο συγκεκριμένα:

–              Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο καθώς από τα 116.703
εκκαθαριστικά σημειώματα τα 69.864 είναι μηδενικά.

–              Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου
συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 296 ευρώ  κατά μέσο όρο για τον καθένα.

–              Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του
2021. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές
ανέρχεται στα 470 ευρώ.

Πληρωμή φόρου

Η  πληρωμή του φετινού λογαριασμού της Εφορίας  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία δόση έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να  εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις
29  Ιουλίου θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

https://www.ot.gr/2022/04/12/forologia/ekspres-sympsifismoi-ofeilon-se-eforia-kai-asfalistika-tameia-me-epistrofes-forou/


http://www.tromaktiko.gr/

 Publication date: 12/04/2022 06:45

 Alexa ranking (Greece): 531

 link

Ενισχύεται πρόσθετα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ

Την περαιτέρω ενδυνάμωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών προανήγγειλε ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Όπως τόνισε, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των
αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς
χειρίζεται τις υποθέσεις.

Αυτό που έχει καταδεχθεί από τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί στη Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
διαπιστώνεται σε αρκετές περιπτώσεις προχειρότητα στους φορολογικούς ελέγχους, που οδηγεί σε
ταλαιπωρία τους φορολογουμένους.

Η προχειρότητα μπορεί να είναι από την πίεση να επιτευχθούν οι στόχοι για έσοδα που έχουν τεθεί από τη
φορολογική διοίκηση, αλλά και από την ελλιπή εκπαίδευση –όπως φαίνεται– των ελεγκτών, που δυστυχώς

https://www.tromaktiko.gr/492438/enischuetai-prostheta-i-dieuthunsi-epilusis-diaforon-tis-aade/


http://www.tromaktiko.gr/

 Publication date: 12/04/2022 06:45

 Alexa ranking (Greece): 531

 link

κοστίζουν χρόνο και χρήμα τόσο για το ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους φορολογουμένους.

Πολλές υποθέσεις που φθάνουν στη ΔΕΔ τις κερδίζουν οι φορολογούμενοι λόγω τυπικής πλημμέλειας των
ελεγκτών, που όχι μόνο πλήττει το κύρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά, όπως
προαναφέρθηκε, χάνονται και σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο. Από την άλλη πλευρά οι φορολογούμενοι
ταλαιπωρούνται και πληρώνουν δικηγόρους για να συντάξουν την προσφυγή, περνώντας τον Γολγοθά των
ελεγκτικών αρχών.

Η πίεση του χρόνου και ειδικά υποθέσεων που φθάνουν στα όρια της παραγραφής οδηγούν τις ελεγκτικές
αρχές σε εύκολες λύσεις. Και συγκεκριμένα, όταν δεν μπορούν να αποδείξουν την προέλευση χρημάτων
στοιχειοθετούν σε πολλές περιπτώσεις υποθέσεις με την ένδειξη «προσαύξηση περιουσίας».

Σε μια τέτοια περίπτωση, μετά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κρίθηκε ότι ο καταλογισμός μόνο
στον έναν συνδικαιούχο δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς από την ελεγκτική αρχή και γι’ αυτόν τον λόγο οι
πιστώσεις πρέπει να επιμεριστούν στους δύο συνδικαιούχους, κατά τεκμήριο. Με βάση τα παραπάνω, η
ελεγκτική αρχή καταλόγισε σε βάρος του έτερου συνδικαιούχου, το 2021, φόρο εισοδήματος για τις
χρήσεις 2013 και 2014 για το ήμισυ του ποσού.

Ωστόσο, η ΔΕΔ ακύρωσε τον εν λόγω καταλογισμό . Δηλαδή, αφού ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν
κατάφερε να «πιάσει» τον πρώτο ελεγχόμενο, πήγε στον συνδικαιούχο. Αυτό όμως έγινε με καθυστέρηση
με αποτέλεσμα η υπόθεση να έχει παραγραφεί.

Εάν από την αρχή καταλογίζονταν τα ποσά και στους δύο συνδικαιούχους του λογαριασμού, το Δημόσιο
θα έβαζε χρήματα στο ταμείο του και η υπόθεση προφανώς δεν θα είχε παραγραφεί.

Πηγή
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Γιώργος Πιτσιλής: Αυτόματοι συμψηφισμοί οφειλών σε Εφορία και Ταμεία

Στην ΑΑΔΕ έχουμε τρεις προτεραιότητες:

1. Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το
υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ  σε περίπου ένα εκατομμύριο
επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

2. H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου  των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον
να γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες  μας,
τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας
και τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία
του συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.
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Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

 

Ενδεικτικά:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,

– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

 

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.

3. Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους
φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

 

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

 

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές , το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.

{Το κείμενο αποτελεί Ομιλία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο 23ο Capital Link Invest in
Greece Forum, στη Νέα Υόρκη, 11.04.2022}
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ΑΑΔΕ: Ψηφιακοί συμψηφισμοί και...εργαλεία για επενδυτές-Τι δείχνουν οι
πρώτες δηλώσεις

“Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα”.
Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση της Αρχής.

 “Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει
σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα”, ανέφερε  ο κ. Πιτσιλής που τόνισε ότι “περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε
και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις
επιστροφές των φόρων. Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο
τόσο εμείς στη Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την
ακεραιότητά μας και τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά” τόνισε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι ήδη “υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο
ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16
υποέργα.” 

Τα 16 έργα

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

 - τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, 

- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics. 

- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS 

- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια 

- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας. 

“Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023” τόνισε ο κ. Πιτισιλής που σημείωσε ότι “έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως
τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει
τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.”

Η "ακτινογραφία" των πρώτων δηλώσεων

Γιώργος Αλεξάκης

https://www.reporter.gr/MONEY/Forologia/519324-AADE-Pshfiakoi-sympshfismoi-kai-ergaleia-gia-ependytes-Ti-deichnoyn-oi-prwtes-dhlwseis
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

   Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

   Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

   Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

   Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

   «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

https://www.amna.gr/home/article/638928/P-Tsakloglou-Oi-metarruthmiseis-einai-pros-ofelos-tis-oikonomias-kai-tis-koinonikis-sunochis
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   «Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη διεύρυνση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Πώς η Ελλάδα θα γίνει Εμιράτα, τι συμβαίνει με Τράπεζα Αττικής και ΤτΕ, η
αγωνία για το Marina Tower και το μεγάλο ενδιαφέρον για τα ξενοδοχεία της

Πειραιώς
Φαίνεται ότι θέλει να μας κρατήσει σε αγωνία ο Οδυσσέας Αθανασίου για το ποιος θα αναλάβει την
κατασκευή του Marina Tower.Να θυμίσουμε πως ο ισχυρός άνδρας της Lamda Development, ο οποίος από
ότι μαθαίνω βρίσκεται στη «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ» προκειμένου να συμμετάσχει σε επενδυτικό
συνέδριο, είχε δεσμευθεί ότι η ανακοίνωση του αναδόχου θα γινόταν  στα τέλη του περασμένου μήνα…

The Wiseman

Mίας κακής ….τιτλοποίησης … μύρια έπονται..

Θα διαβάσατε στο χθεσινό ρεπορτάζ της Έφης Καραγεώργου στο mononews για την Τράπεζα
Αττικής όπου λίγο έλειψε ό επόπτης της ΤτΕ Σπύρος Παντελιάς  να κάνει το διαιτητή στην κόντρα μεταξύ
του νέου ceo Μιχάλη Ανδρεάδη και της Είρήνης Μαραγκιουδάκη η οποία είναι εκπρόσωπος της Elington
στο δ.σ της Τράπεζας.

Και ναι μεν ο κ. Ανδρεάδης καινούργιος είναι στην Τράπεζα όμως οι ευθύνες των υπολοίπων για ότι έχει
συμβεί στην Αττικής είναι σημαντικές.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταρχάς έχει μερίδιο ευθύνης διότι δεν αντελήφθη εγκαίρως τι  είχε συμβεί με
το φιάσκο της πρώτης τιτλοποίησης  κόκκινων δανείων των 1,3 εκατ, ευρω που είχε κάνει ο τέως
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Θόδωρος Πανταλάκης.

Ουδείς έχει ενημερώσει επισήμως τι συνέβη και πως κατέληξε η τιτλοποίηση αυτή την οποία υποτίθεται
ότι ανέλαβε  η Σουηδική εταιρεία Αldridge, αλλά στην ουσία όμως χρηματοδοτήθηκε από την Ellington,
 και κατέληξε σε αποτυχία.

Τα  κόκκινα δάνεια ξαναγύρισαν στην Τράπεζα  και η μόνη κερδισμένη από την ιστορία με κάτι
εκατομμύρια ήταν η Αldridge.

 Αλήθεια άραγε πόσα ζημειώθηκε η Τράπεζα Αττικής από την ιστορία αυτή;

Όταν την διαφήμισαν την τιτλοποίηση αυτή η Αττικής υποτίθεται ότι θα κατέγραφε κέρδος 70 εκατ.
ευρώ.

Το θέμα της  πρώτης αμαρτωλής  τιτλοποιήσης έχει πλέον ξεχαστεί αλλά ο Wiseman διαθέτει μνήμη.

 

Σε αγωνία μας κρατά ο Αθανασίου για το Marina Tower

Φαίνεται ότι θέλει να μας κρατήσει σε αγωνία ο Οδυσσέας Αθανασίου για το ποιος θα αναλάβει την
κατασκευή του Marina Tower.

Να θυμίσουμε πως ο ισχυρός άνδρας της Lamda Development ΛΑΜΔΑ 1,45% 6,29  , ο οποίος από ότι
μαθαίνω βρίσκεται στη «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ» προκειμένου να συμμετάσχει σε επενδυτικό
συνέδριο, είχε δεσμευθεί ότι η ανακοίνωση του αναδόχου θα γινόταν  στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ωστόσο, οδεύουμε προς τα μισά του Απριλίου και δεν έχει βγει ακόμα λευκός καπνός., ενώ όσο θα
προχωράμε προς το Πάσχα (Ελλήνων και Καθολικών) λογικό είναι να επικρατήσει μία γενικότερη
χαλάρωση στην αγορά .

Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να έχει δύο ερμηνείες.

Η πρώτη συνδέεται με το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει εξαιτίας της αύξησης των τιμών των
κατασκευαστικών υλικών .

Δεν αποκλείεται επομένως να  συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Lamda Development και των
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,12% 9,62  , ΑΒΑΞ ΑΒΑΞ -1,18% 0,84  , Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,92% 1,33  ,
Archirodon,  Intrakat-Bouygues που διεκδικούν το έργο αξίας τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, ο Οδυσσέας Αθανασίου έχει αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία, αλλά αν η αύξηση
στις τιμές των υλικών κινηθεί στο 20% και το 2023, τότε τα κέρδη της Lamda Development θα
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επηρεαστούν κατά 25 εκατ. Ευρώ.

Επομένως, αναζητείται λύση, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε αυξημένο κόστος για τους αγοραστές ή
«φουσκωμένο» προϋπολογισμό για τους κατασκευαστές.

Η δεύτερη ερμηνεία για  την καθυστέρηση  είναι πως οι άνθρωποι της Lamda Development εξετάζουν
εξονυχιστικά κάθε παράμετρο του διαγωνισμού και των προσφορών των κατασκευαστών, καθώς στόχος
του Οδυσσέα Αθανασίου, όπως έχει δηλώσει, είναι «Να αφήσουμε ιστορία με τη διαφάνεια των
διαγωνισμών για τα έργα στο Ελληνικό».

 

Ουρά σχηματίζουν οι επενδυτές για τα ξενοδοχεία της Πειραιώς

Εντυπωσιακό κρίνεται μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ξένοι επενδυτές και operators για
το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 75 ξενοδοχειακών μονάδων ύψους, 291,4 εκατ. που
πουλά η Intrum, γνωστό και ως project Tethys.

Μάλιστα ασφαλείς πληροφορίες της αγοράς αναφέρον ότι ενώ αρχικά το project προσέλκυσε 15-20
επενδυτές, αυτή τη στιγμή οι ενδιαφερόμενοι προσεγγίζουν τους 50.

Η έκρηξη του ενδιαφέροντος είχε σαν αποτέλεσμα η διοίκηση της Intrum να δώσει παράταση στην
κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών και η σχετική ημερομηνία μεταφέρθηκε για τις 26 Απριλίου από τις
9 Απριλίου που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Σε ότι αφορά στην ταυτότητα των ενδιαφερόμενων επενδυτών οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για financial
investors, πολλούς hotel operators, αλλά και real estate και private equity funds.

Το πληροφοριακό σημείωμα που έχει σταλεί για τον διαγωνισμό προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, την
κατάθεση δεσμευτικών προσφοράς εντός Ιουνίου και την ολοκλήρωση της συναλλαγής το καλοκαίρι του
2022.

Η περίμετρος φέρεται να περιλαμβάνει δάνεια 73 επιχειρήσεων του κλάδου φιλοξενίας, τα οποία
διαθέτουν εξασφαλίσεις επί 75 ξενοδοχειακών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, αθροιστικής δυναμικότητας
περίπου 4.300 δωματίων.

Το 50,4% των δωματίων βρίσκεται σε ελληνικά νησιά.

 

Ώρα Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

Το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κτυπά σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας μαζί με τον Dr. Νικόλα Τσάκο, Ιδρυτή, Πρόεδρο & CEO της TEN Ltd της μακροβιότερης
Ελληνικής εταιρίας στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο.

Στο βήμα θα είναι και ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης ενώ η εκδήλωση θα λάβει χώρα
παρουσία, ως είθισται, άλλων μελών της κυβέρνησης αλλά και εκπροσώπων άλλων εισηγμένων εταιρειών
στο NYSE.

Η παραδοσιακή πανηγυρική (για την Αθήνα τουλάχιστον) τελετή, στο πλαίσιο της σημερινής Ημέρας της
Ελλάδας στη Wall Street που συνοδεύει το ετήσιο, 23ο κατά σειρά, συνέδριο που διοργανώνει η Capital
Link στη Νέα Υόρκη για λόγους “διαφήμισης” του προφίλ της χώρας ως επενδυτικό προορισμό, είναι το
φαίνεσθαι.

Τα ενδιαφέροντα κρύβονται σίγουρα πίσω από τις κάμερες και τις επίσημες τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα στις παρασκηνιακές επαφές που είχε χθες και θα έχει και σήμερα η ελληνική αποστολή στην
καρδιά του καπιταλισμού.

Όπως ήδη ενημέρωσε το υπουργείο Οικονομικών ο Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του Συνεδρίου,
αναμενόταν να συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων,
όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Ραντεβού είχε όμως χθες και με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
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Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

……και το ομόλογο

Αυτή τη φορά άλλωστε η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη έχει ένα επιπλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον –  εξού και η
συμμετοχή του  επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα – αν σκεφτεί κανείς πως είναι μια δύσκολη
χρονιά και για εκδότες δημοσίου χρέους ειδικά όταν μιλάμε για κράτη χωρίς επενδυτική βαθμίδα όπως η
Ελλάδα, με τη μεταβλητότητα στις αγορές, ελέω πολέμου, να είναι κόκκινο πανί για τους επενδυτές.

Η Ελλάδα έχει εκδώσει ένα μόνο ομόλογο και το timing έκδοσης του επόμενου είναι ένα μεγάλο στοίχημα
και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον τι θα κομίσουν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου από τις επαφές
τους με τους επενδυτές πίσω από τις κλειστές πόρτες…

 

Πότε θα βάλουμε κελεμπίες

Η στροφή στους περιφρονημένους υδρογονάνθρακες είναι γεγονός αλλά ας μην βιαστούμε να ανοίξουμε
σαμπάνιες, η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου χρειάζεται χρόνια.

Σήμερα Τρίτη πάντως εκτός απροόπτου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το χώρο της
ΔΕΠΑ-Διεθνών Έργων όπου θα βρεθεί, θα εξαγγείλει την «ανάσταση» των εξορύξεων που ενδιαφέρει και
πάλι τους φίλους και συμμάχους Αμερικανούς (με ολίγον από Γάλλους έτσι για …γαρνιτούρα).

Και επειδή ο wiseman  γνωρίζει γιατί δεν πρέπει να βιαστούμε να φορέσουμε …κελεμπίες σας πληροφορεί
πως πρώτα θα ολοκληρωθούν οι σεισμογραφικές έρευνες, το 2024, ενώ οι γεωτρήσεις, θα πάνε ως το
2026.

Πότε θα γίνουμε …«Εμιράτα της Μεσογείου» με το καλό;

Λογικά και αν όλα πάνε καλά, το  2028 στην Κρήτη και στο Ιόνιο.

Μαθαίνω πάντως πως και ο Πρωθυπουργός θα είναι «ρεαλιστής» με τις προοπτικές των
υδρογονανθράκων.

Ερώτηση αφελούς: «Για το Αιγαίο ούτε λόγος;»

Μα τι, μικρά παιδιά είμαστε τώρα;

 

Η Galli και οι αποκαλύψεις

«Μία δύο τρείς, πολλές πλωτές δεξαμενές αερίου!»

Θα μπορούσε να είναι και σύνθημα σε διαδήλωση, θα ήταν και αλλιώτικη από τις κλασικές
συνδικαλιστικές.

Γιατί το λέμε αυτό;

Κατά πρώτον διότι στους Δελφούς το τριήμερο που πέρασε, η κα Maria Rita Galli   Διευθύνουσα Σύμβουλος
του ΔΕΣΦΑ, αποκάλυψε σε κορυφαίο υπουργό ότι ο ΔΕΣΦΑ δεν βιάζεται να χτίσει και 4η επίγεια δεξαμενή
στη νήσο Ρεβυθούσα, αλλά βρίσκει συμφερότερη την αγορά μίας πλωτής δεξαμενής (FSU) που θα
εγκατασταθεί στο νησί.

Μάλιστα η ιταλίδα μάνατζερ, είπε πως ο ΔΕΣΦΑ στην ανάλυση κόστους-οφέλους που πραγματοποίησε για
την προσθήκη μίας νέας ανάλογης υποδομής στον τερματικό σταθμό, κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα
και το κοινοποίησε και στη ΡΑΕ.

Και κατά δεύτερον επειδή και η ELPEDISON του Ομίλου ΕΛΠΕ που ελέγχεται, μαζί με το Δημόσιο φυσικά,
από τον Όμιλο Λάτση και διοικείται από το ‘δίδυμο’ Παπαθανασίου-Σιάμιση (άσχετο: η σχέση τους
παραμένει άριστη; Ανοιξιάτικο ερώτημα…), υπέβαλλε αίτημα για πλωτή δεξαμενή αεριοποίησης στα
ανοιχτά του Θερμαϊκού.
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Το όνομα αυτής; «Thessaloniki FSRU».

Λοιπόν έχουμε και λέμε: υπάρχει η Ρεβυθούσα με τα παρελκόμενά της, δύο πλωτά συγκροτήματα στην
Αλεξανδρούπολη, ένα σχέδιο στο Βόλο που καρκινοβατεί (εδώ γίνεται μάχη με παρασκήνιο!) και τώρα ο
Θερμαϊκός με την ELPEDISON.

O wiseman   μάλιστα σας αποκαλύπτει   ότι ετοιμάζεται και άλλη πρόταση, πάλι στη Βόρεια Ελλάδα!

Πώς να μην μιλάμε για «βροχή» μετά;

 

Η ΚΛΜ και το -2,5%

Ο κ. Λουκάς Σπετζάρης , εκ των μεγαλομετόχων της εταιρείας, με ποσοστό 27,1%, κατέθεσε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση έκτακτου ελέγχου, η οποία θα συζητηθεί στις 17 Μαΐου.

Ατόπημα ότι το η αίτηση έκτακτου ελέγχου θα έπρεπε να ανέβει τουλάχιστον στο ΓΕΜΗ.

Η διοίκηση λέει ότι η αίτηση αφορά, κατά κύριο λόγο, σε ζητήματα, για τα οποία δόθηκαν απαντήσεις
στην περσινή τακτική γενική συνέλευση.

Ο τίτλος κατέγραψε την περασμένη Παρασκευή πτώση κατά 1,5% και χθες Δευτέρα -2,65%.

Η μετοχή έκλεισε στα 0,63 ευρώ.

 

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά
και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως
συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη
για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
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Άλμπερτ Μπουρλά: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
Κάλεσμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer προς τους επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο κ. Μπουρλά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της
«Capital Link Invest in Greece»

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά στην ομιλία του είπε: ««Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας.

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου – ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα.

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας.

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων.

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό.

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το “brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό.

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι.

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά.

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, - να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε δύο
χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην μπορείς να
χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί.

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό.

Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική.

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
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ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν - Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά τους.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες.

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία.

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος.

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: «ποιος είσαι, τι κάνεις;».  Ή «πες μου ένα έργο», επειδή όλοι μου
λένε, «ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;».

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από κάθε
οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις.

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες.

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες».

Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου για την Alpha Bank»
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Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν Σταϊκούρας-Γεωργιάδης-
Τσάκος

capital.gr

Ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την Greek-American Issuer Day at the New York Stock
Exchange (Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), διοργάνωσαν για μια ακομα
χρονιά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece".

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή. 

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες,  αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της  Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα: ADMIE HOLDING S.A -ALPHA
BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES GROUP LTD - BAIN CAPITAL
CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE PLC - D.C. CHRISTOPOULOS
LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION -EOS CAPITAL PARTNERS -
 EY  - GEK TERNA  -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK  - HCAP SA  -HILL INTERNATIONAL -  HSBC
CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM  -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM - LIGHTSOURCE bp -
MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP - PIRAEUS BANK –
POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια,  ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός
Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το "Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό
 Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις
ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο
της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE  κ.  Τed PETRONE, Vice
Chairman, NAVIOS GROUP  –  κ.  Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member
of the Board, SAFE  BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο
Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. 

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό. 

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
 αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.

Διαβάστε ακόμα:
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«Να επενδύσουν στην Ελλάδα» κάλεσε τους ξένους επενδυτές ο CEO της
Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά

Οικονομία

12 Απριλίου 2022

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece»

http://www.sepe.gr/gr/EconomynFinance/ecofin-article/19834000/-na-ependysoyn-stin-ellada-kalese-toys-ksenoys-ependytes-o-ceo-tis-pfizer-almpert-mpoyrla/
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Παπαγαρυφάλλου: Έτος σημαντικής προόδου το 2021 για την Alpha Bank
Επιχειρήσεις

12 Απριλίου 2022

Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής - Chief
Financial Officer του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.  "Η σημαντική
πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ.
το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία
αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022", σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου προσθέτοντας
ότι μέχρι το 2024 "περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Προγράμματος Μετασχηματισμού της
Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους". Παρέθεσε επίσης
μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της Alpha Bank,
όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων. 
Επικράτηση των ψηφιακών συναλλαγών το 2021, η τάση θα συνεχιστεί με σημαντική άνοδο του mobile
banking "Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών", τόνισε, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά: "Ενδεικτικά, το 2021, για
πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της
Τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha
Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου". Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις
προοπτικές που διαγράφονται στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του
ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, "με τρόπους που αυξάνουν την
ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα
επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση".  Άλμα στην απομόχλευση των μη κύριων
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από τις ελληνικές τράπεζες  Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε
ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό
βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και
λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. "Το
τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών περιουσιακών
στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο και
περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους Μετόχους". Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.  "Η επίπτωση
του πληθωρισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των
υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους"  Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ.
Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν αναμφίβολα θα
ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και "θα
πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων
και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις τράπεζες". Και συμπλήρωσε:
"Κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες
αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η
διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση
τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης
των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων. Alpha BankΛάζαρος
ΠαπαγαρυφάλλουCapital Link Invest in Greece Forum
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Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου
για την Alpha Bank»

Οικονομία

12 Απριλίου 2022

 Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής - chief
financial officer του ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector -
Growth and Development Outlook" του 23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.
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Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου
για την Alpha Bank»

www.naftemporiki.gr

 Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής - chief
financial officer του ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από το πάνελ "Greek Banking Sector -
Growth and Development Outlook" του 23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum. 

 «Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες,
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου, προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους». 

 Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών
χώρων.  Σημαντική άνοδος του mobile banking   

 «Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική, με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:
«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου». 

 Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση». 

 Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. 

 «Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους» είπε. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη.  Για τον
πληθωρισμό   

 Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν, αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Όπως δε συμπλήρωσε, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα
και αρνητικός, και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
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λειτουργικών εξόδων». 
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Μπουρλά προς επενδυτές παγκοσμίως: Δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα

capital.gr

Μήνυμα στους υποψήφιους επενδυτές ανά τον κόσμο να δώσουν "ψήφο εμπιστοσύνης" στην Ελλάδα
ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, έστειλε από τη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer,
Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 23ο Συνέδριο της "Capital Link Invest in Greece",
στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Ειδικότερα, ο κ. Μπουρλά τόνισε: 

(Ανεπίσημη μετάφραση των δηλώσεων Μπουρλά από το υπουργείο Εξωτερικών)

"Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την εμπειρία τη δική μας. 

Αρχικά, η Pfizer αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα μία επένδυση μεσαίου μεγέθους και η αλήθεια είναι ότι
εγώ αποφάσισα να την κάνουμε. Δεν το αποφάσισα μόνο επειδή ήθελα να δώσω κάτι πίσω στην πατρίδα
μου - ναι, αυτό θα με χαροποιούσε πολύ, θα γέμιζε την καρδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω στη
Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι και να κάνω επίδειξη στους φίλους μου. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο έκανα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκα αυστηρά επαγγελματικά όταν  κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μία
τεράστια ευκαιρία για να κάνω κάτι. Και το κατάλαβα γιατί ήξερα πόσο παλεύαμε σε άλλα μέρη του
κόσμου, ξεκινώντας από εδώ από τις ΗΠΑ, να προσελκύσουμε τα σωστά ταλέντα για τους διάφορους
τομείς μας. 

Είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία για αυτό και προσπαθούμε να βρούμε επιστήμονες, βιολόγους,
γιατρούς, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες δεδομένων. 

Και κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ικανότητα να έχεις τους καλύτερους σε αριθμό αλλά και σε κόστος,
κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. 

Την εποχή εκείνη η Ελλάδα είχε το "brain drain”, οι άνθρωποι έφευγαν από τη χώρα, αλλά στα
πανεπιστήμια, π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 100,000 φοιτητές. Δεν είναι
μικρός αριθμός, είναι τεράστιος. Και έτσι ήξερα ότι θα βρούμε προσωπικό. 

Και ήξερα ότι θα είναι αφοσιωμένοι, ήξερα ότι έψαχναν μία ευκαιρία να αποδείξουν όχι μόνο ποιοι είναι
αλλά έψαχναν και μία ευκαιρία για να αποδείξουν σε όλους ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. 

Σας μιλάω σοβαρά, θεωρούν ως αποστολή της ζωής τους, όχι μόνο να κάνουν την δουλειά τους στη Pfizer
-μιλώ για τους συγκεκριμένους που δουλεύουν για εμάς και έχουν προσληφθεί ως μέρος του έργου-, το
βλέπουν ως ευκαιρία να αποδείξουν σε όλους ότι εμείς καλώς ήρθαμε σε αυτή την πόλη. Και θα έρθουν
ακόμα περισσότεροι. 

Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε ήδη δουλέψει τις λεπτομέρειες με την
ομάδα των ανθρώπων, στους οποίους αναφέρθηκε, οι οποίοι είχαν έρθει να επισκεφτούν την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, ανταγωνιζόταν πολλές άλλες χώρες. Και η ομάδα αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα για να
δει τι μπορεί να κερδίσει. Εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με το πόσο καλοδεχούμενοι ένιωσαν από την
ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. 

Και φυσικά συζήτησαν και μετά είδαν τι κάλυπτε τις ανάγκες τους και τι χρειαζόταν για να πάρουν τις
άδειες γιατί, ξέρετε, όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα, από το να φτιάξεις τα γραφεία να λειτουργούν σε
δύο χρόνια και να μην τα σταματήσουν οι κανονισμοί, γιατί μπορεί να υπογράψεις και μετά να μην
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κτίριο επειδή η αρχική άδεια προοριζόταν για κάτι άλλο. 

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τα αντιμετωπίζουν αυτά. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο, από την εικόνα που είχαμε
από την προσωπική ανάμιξη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε: θεωρείστε ότι έχει ήδη γίνει. Και
όντως έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί. 

Με όλα αυτά, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε ένα ψηφιακό κέντρο 200 ατόμων. Και
αποφασίσαμε να το λειτουργήσουμε ως ψηφιακό δίδυμο, το οποίο σημαίνει ότι αντιγράφουμε λειτουργίες
που γίνονται στο εξωτερικό. 
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Έτσι, λοιπόν, για τους ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι ίδιο και έτσι αποτελούν μέρος αυτού του
πράγματος είτε βρίσκεται κάπου αλλού στον κόσμο, είτε είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή στην Αμερική. 

Αυτό ήταν που βοήθησε αυτό τον κόμβο να γίνει πιο ευέλικτος, για παράδειγμα μπορείς να μετακινήσεις
ανθρώπους σε διαφορετικές ομάδες επειδή πάντα κάτι συμβαίνει στον κόσμο. 

Οι πρώτες αιτήσεις για τις 200 θέσεις ήταν χιλιάδες. Και είχαμε την δυνατότητα επιλογής. Όμως εκείνοι
που έκαναν τις προσλήψεις, οι οποίοι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτούς χρησιμοποιούσαμε την εποχή
εκείνη, ή από τις ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μπροστά
τους. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του για οτιδήποτε χρειαζόμασταν σε επίπεδο
συνεργασίας, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που είχαν συνηθίσει στις επενδύσεις τους σε
άλλες χώρες. 

Και μαντέψτε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που αποφασίσαμε να φέρουμε άλλο ένα κέντρο εκεί. Όταν
αναδιοργανώναμε το ανθρώπινο δυναμικό μας παγκοσμίως σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν ένα μέρος όπου θα
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και άλλες υπηρεσίες, π.χ. επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Αυτός είναι ένας κόμβος ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας εταιρείας στα λογιστικά, στα
εξειδικευμένα λογιστικά. Έτσι λοιπόν, κλείνουν βιβλία για την Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη,
ασχολούνται με εξειδικευμένη φορολογία, κατανόηση παγκόσμιων φορολογικών θεμάτων και κέντρα για
υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ασία. 

Η ζώνη ώρας είναι ιδανική γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Αμερική. Είναι εικονικά δυνατόν,
για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ασία να συνεργαστούν. Θα ξεκινούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, η Ασία θα
μιλάει με την Ελλάδα και έπειτα η Ελλάδα θα το μεταφέρει στις ΗΠΑ ως κόμβος. 

Θα λειτουργούμε λοιπόν σαν ένα ρολόι που γυρνάει και θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία ήπειρο
στην άλλη, ναι,  μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 ανθρώπους στα δύο κέντρα και συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνουμε. Την
περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί και περιφερόμουν στον κόμβο, μιλώντας με τους εργαζόμενους. Και
έκανα τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους: "ποιος είσαι, τι κάνεις;".  Ή "πες μου ένα έργο", επειδή όλοι μου λένε,
"ποιο από αυτά που κάνεις είναι το πιο συναρπαστικό;". 

Εντυπωσιάστηκα με αυτά που κάνουν. Ήρθα σήμερα και είπα στην εκτελεστική ομάδα της Pfizer ότι ήμουν
στην Ελλάδα και είδα τι γίνεται  εκεί. Τους είπα ότι είναι καταπληκτικό το πόσα έργα είναι κάτω από
κάθε οργανισμό στην κατασκευή, την έρευνα, τις πωλήσεις. 

Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έχω κάτι στην πόλη που
γεννήθηκα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ
φιλόξενο αλλά επειδή όλοι διψούσαν για επιτυχία, όλοι διψούσαν να δείξουν ότι ναι, μπορούμε και είμαστε
παρόντες. 

Ναι, θέλουν να το δείξουν αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το είδα και έπραξα σωστά. Έτσι κάνουν οι
Έλληνες".

Διαβάστε ακόμα:
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Λ.. Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): «Το 2021 ήταν έτος σημαντικής προόδου
για την Alpha Bank»

 Στη σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο που κατάγραψε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Alpha Bank στα
θέματα της εξυγίανσης του ισολογισμού της, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην
ενίσχυση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής – chief
financial officer του ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, - πάνελ “Greek Banking Sector –
Growth and Development Outlook” του 23ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

 «Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού
κατά 16 δισ. ευρώ το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες,
κατοχύρωσε μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022», σημείωσε ο κ.
Παπαγαρυφάλλου, προσθέτοντας ότι μέχρι το 2024 «περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του
προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό
της βάσης κόστους».

 Παρέθεσε επίσης μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας
της Alpha Bank, όπως η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με την αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση και η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός των εργασιακών χώρων.

«Η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της
στρατηγική, με τις συναλλαγές μέσω των ψηφιακών δικτύων να κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος
στο σύνολο των συναλλαγών» τόνισε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, για να συμπληρώσει χαρακτηριστικά:
«Ενδεικτικά, το 2021, για πρώτη φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της υπηρεσίας
myAlpha Mobile της τράπεζας ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων πελατών μέσω της
υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε
περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου σημείωσε ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να
γίνουν, αλλά δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές που διαγράφονται στον
τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, δεδομένου και του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας που υποστηρίχθηκε από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ψηφιακή πρόσβαση των
πολιτών στη δημόσια διοίκηση, «με τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα
και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια
κατεύθυνση».

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων του παρελθόντος
και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία.

«Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται
όλο και περισσότερο προς την ενίσχυση του ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη
ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους» είπε. Συμπλήρωσε επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες
βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της βάσης κόστους, και ότι οι συγχωνεύσεις
στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών, ενώ η αναδιάρθρωση των ισολογισμών βελτίωσε την
αποδοτικότητα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για περισσότερα οφέλη μέσα στα επόμενα έτη. 

 Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Παπαγαρυφάλλου διατύπωσε την άποψη ότι οι δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν, αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να
είναι περιορισμένη και «θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα θετικά αντισταθμιστικά στοιχεία
των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για όλες τις
τράπεζες». Όπως δε συμπλήρωσε, «κατά την τελευταία δεκαετία, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή ακόμα
και αρνητικός, και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση
κόστους σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του
κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά
στην απόκλιση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων έναντι του ρυθμού αύξησης των
λειτουργικών εξόδων».
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NYSE Marks Greek American Issuer Day

The Greek delegation rang the Opening Bell at the NYSE. Public Domain

Dozens of top-level speakers from Greek and international governments, as well as business and financial
communities offered an insightful blueprint of the state of the Greek economy during the “23rd Capital
Link Invest in Greece” Forum which was held on Monday at the Metropolitan Club in New York.

Within the context of the Forum the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organized a
special ceremony in honor of Greece called “Greek American Issuer Day at NYSE.”

To honor the occasion, Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO of Tsakos Energy Navigation, and Christos
Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang the opening bell.

It’s ???????? #Greek time at @NYSE bell-ringing ceremony! @cstaikouras @adonisgeorgiadi
@npapathanasis @MinDevGR pic.twitter.com/lvYWdhHldR

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 12, 2022

The annual Forum this year was called “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction
for Greece.”

https://thetimes.gr/nyse-marks-greek-american-issuer-day/


https://thetimes.gr/

 Publication date: 12/04/2022 00:00

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://thetimes.gr/nyse-marks-greek-american-issuer-day/

It is the longest-running investment forum about Greece abroad, engaged in a systematic effort to
promote Greece as a business and investment destination to a global audience.

With a 23-year track record, this Forum enjoys unique branding, acceptance and support by the US, Greek
and Greek American business, investment, and financial communities.

Greek PM Mitsotakis: Our appetite for reform remains undiminished

The Forum was addressed via video link by Greek PM Kyriakos Mitsotakis who presented an uplifting
assessment of the Greek economy noting high growth rates and lower unemployment achieved, as he
said, by his government’s reforms. “I can assure you that our appetite for reform remains undiminished,”
he assured everyone present.

He stressed that the recovery of the Greek economy in 2021 “was even more dynamic than expected, and
will exceed pre-pandemic levels by the end of the year.”

He warned however that 2022 “is not proving to be less turbulent than in previous years” due to the war in
Ukraine and the pandemic which continues to be an issue.

Mitsotakis noted that large multinationals make significant investments in various sectors from tourism to
data centers and from renewable energy sources to semiconductor technology. He also said that Greek
companies are becoming more competitive, dynamic, and extroverted in their quest to excel in an ever-
changing world.

“In this context, it is not surprising that many Greeks who left the country during the crisis are thinking of
returning – and this is happening. Their experience abroad is a valuable asset for us. As new opportunities
arise, more Greeks in the so-called brain drain generation will choose to take advantage of them,” the
Greek PM added.

Invest in Greece: Country has made a dynamic comeback in the global
markets

Capital Link says that Greece has made a dynamic comeback in the global capital markets and the global
investment community, but this is only the first step.

Looking ahead, despite the challenges stemming from the pandemic, there is a new reality and potential in
Greece today. Modernization and Investments” are at the heart of the “Greece 2.0” program, the largest
plan developed in the modern history of the county aiming to change the economy model, transforming it
into a competitive and extroverted one with a digital and efficient state.

The approximately EUR 31 billion that will be disbursed by the Recovery and Resilience Facility–in addition
to the funds from the European Development Programs included in the new EU budget for the period 2021
to 2027–can be the foundation for Greece to attract the significant and additional foreign investments that
the country needs.

Follow @thetimesgr 
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Capital Link Invest in Greece Forum concludes with NYSE ceremony
Dozens of top-level speakers from Greek and international governments, as well as business and financial
communities, offered an insightful blueprint of the state of the Greek economy during the “23rd Capital
Link Invest in Greece” Forum which was held on Monday at the Metropolitan Club in New York, according to
greekreporter.com.
Within the context of the Forum, the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organized
a special ceremony in honor of Greece called “Greek American Issuer Day at NYSE.”
To honor the occasion, Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO of Tsakos Energy Navigation, and Christos
Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang the opening bell.
The annual Forum this year was called “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction
for Greece.”
With a 23-year track record, this Forum enjoys unique branding, acceptance, and support by the US,
Greek, and Greek American business, investment, and financial communities.
RELATED TOPICS: Greece, Greek tourism news, Tourism in Greece, Greek islands, Hotels in Greece, Travel
to Greece, Greek destinations, Greek travel market, Greek tourism statistics, Greek tourism report
Source: tornosnews.gr/en/
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Το καμπανάκι της έναρξης στη Wall Street χτύπησαν Σταϊκούρας-
Γεωργιάδης-Τσάκος

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια
ακομα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at
the New York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά
αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE ,
καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια
σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε
ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και
στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που
συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for
Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα :

ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES
GROUP LTD - BAIN CAPITAL CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE
PLC - D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION
-EOS CAPITAL PARTNERS - EY - GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK - HCAP SA -HILL
INTERNATIONAL - HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM
- LIGHTSOURCE bp - MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP -
PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK-
TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder,
President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς 
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Capital Link Invest in Greece Forum concludes with NYSE ceremony
Capital Link Invest in Greece Forum concludes with NYSE ceremony

Dozens of top-level speakers from Greek and international governments, as well as business and financial
communities, offered an insightful blueprint of the state of the Greek economy during the “23rd Capital
Link Invest in Greece” Forum which was held on Monday at the Metropolitan Club in New York, according to
greekreporter.com.

Within the context of the Forum, the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organized
a special ceremony in honor of Greece called “Greek American Issuer Day at NYSE.”

To honor the occasion, Dr. Nikolas P. Tsakos, President and CEO of Tsakos Energy Navigation, and Christos
Staikouras, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang the opening bell.

The annual Forum this year was called “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction
for Greece.”

With a 23-year track record, this Forum enjoys unique branding, acceptance, and support by the US,
Greek, and Greek American business, investment, and financial communities.

RELATED TOPICS: Greece, Greek tourism news, Tourism in Greece, Greek islands, Hotels in
Greece, Travel to Greece, Greek destinations, Greek travel market, Greek tourism
statistics, Greek tourism report

Source : Σύνδεσμος
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Σταϊκούρας: Ανθεκτική η οικονομία, αλλά βυθιζόμαστε στην κινούμενη άμμο
της νέας παγκόσμιας κρίσης

Στην «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» και τα «σημαντικά επιτεύγματα» που έχει επιδείξει η ελληνική
οικονομία παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας διετίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι «αυτή η θετική προοπτική θολώνει από νέες, σοβαρές εξωγενείς
δυσκολίες και προκλήσεις». «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Κραδασμοί
Αναλυτικά, στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι από τις αρχές του 2020 η
παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και αλλεπάλληλων εξωγενών κραδασμών
στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

«Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που
προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα,
ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις», είπε.

Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων το 2021:

– Έχει καταγραφεί ανάκαμψη σχήματος V.

– Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

– Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

– Στηρίχθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

– Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.

– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.

– Αναβαθμίστηκε η ελληνική κυριαρχία.

«Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνετής, συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική»,
είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι «κατά συνέπεια, η ‘’μεγάλη εικόνα’’ της ελληνικής
οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές».

Προκλήσεις

«Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς
δυσκολίες και προκλήσεις», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα
χειροτερεύει». «Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το
καταναλωτικό συναίσθημα», ανέφερε ακόμα ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο,
στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», τόνισε.

«Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο
πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά
περιλαμβάνει και την Ελλάδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν».

Ανάγκη παρεμβάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών:

Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των
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υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται
από φθηνότερες πηγές ενέργειας.
Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές
και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που
μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.
Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στόχοι

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν:

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το
2023 και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις,
που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών
Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο
λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Δημοσιονομική ισορροπία.
Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Γ. Πιτσιλής: Τρεις προτεραιότητες για την ΑΑΔΕ
Στις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο ομιλίας
του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει "όλες τις κυβερνητικές ενέργειες
για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις".

"Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και
χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που
υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα
έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

H δεύτερη προτεραιότητά, πρόσθεσε, είναι "να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. Ενδεικτικά:
- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023."

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι "τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί
προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.
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Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).
Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση".
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Γ. Πιτσιλής: Οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
capital.gr

Τις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ παρουσίασε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο ομιλίας
του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. 

Ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει "όλες τις κυβερνητικές ενέργειες
για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις". 

"Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και
χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που
υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα
έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

H δεύτερη προτεραιότητά, πρόσθεσε, είναι "να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση. 

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. 

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. Ενδεικτικά:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,

- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023." 

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι "τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί
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προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση". 

Διαβάστε ακόμα:
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Μητσοτάκης: Η ανάκαμψη της οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική
– Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του» είπε μεταξύ άλλων στον
χαιρετισμό που απηύθυνε μέσω βίντεο ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum «A New Era – A New Direction for Greece».

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010» είπε ο πρωθυπουργός ενώ τόνισε ότι «έχουμε ακόμη πολλή δουλειά
μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε»

«Το 2022» πρόσθεσε «δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος
στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα».

«Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο» είπε. «Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η
Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από
την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο».

«Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό
τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν
συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.»

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει
στο όνομα “Ελλάδα 2.0”, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων
και μεταρρυθμίσεων. Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και
χαμηλότοκα δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του
τραπεζικού συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο». 

«Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια. Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ
σημαντικό», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
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Πιτσιλής: Οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
«Στην ΑΑΔΕ έχουμε τρεις προτεραιότητες» είπε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη.

Συμφωνα με τον κ. Πιτσιλή η πρώτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι η υποστήριξη όων των κυβερνητικών
ενεργειών για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. «Το πράξαμε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε
περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την
πανδημία» είπε. «Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την
οικονομία», πρόσθεσε.

H δεύτερη προτεραιότητα είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας με όπλο την ψηφιοποίηση. «Ως ΑΑΔΕ
επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.
Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το εισόδημά τους, άρα και τα
δημόσια έσοδα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.
Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα».

«Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» σημείωσε και πρόσθεσε ότι στόχος για αυτή τη χρονιά είναι να
ψηφιοποιηθεί και αυτή η διαδικασία. Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης
στην επόμενη γενιά «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα» είπε.

Ενδεικτικά:

τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics. 
τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS 
τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια 
την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας. 

«Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023» σημείωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ σημείωσε ότι αυτή είναι «να γινόμαστε καθημερινά
πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές»

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώθηκε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις. Επίσης, έχει υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις
συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ).

«Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση» κατέληξε ο κ. Πιτσιλής.
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα

Μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη
ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε οτι “από τις αρχές του 2020, η
παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών εξωγενών
κραδασμών στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που
προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά
επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.”

Μεταξύ άλλων όπως ανέφερε ο κ Σταϊκούρας το 2021 “επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V».
Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά.
Υποστηρίχτηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.Τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.Η ελληνική κυριαρχία
αναβαθμίστηκε. Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλικής προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική”.

“Η αποτελεσματικότητα αυτής της οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται από όλα τα «ενδιαφερόμενα
μέρη», όπως οι ευρωπαίοι εταίροι, τα διεθνή ιδρύματα, οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές. Κατά
συνέπεια, η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο
θετικές. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές
εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις. Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των
ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει. Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες στην οικονομία
βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή πίεση. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις
αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην
κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών
συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία
χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και την
Ελλάδα. Και οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν.
Χρειάζονται λοιπόν συλλογικές απαντήσεις, άμεσα” πρόσθεσε.

“Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την
ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υψίστης
σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε -εσωτερικά- μια συνετή, φιλική προς την ανάπτυξη και
μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη
στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. 

Αυτή η πολιτική ατζέντα βασίζεται σε 7 πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων,
προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.

2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική
δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και
μετά.
Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα
φορολογικά έσοδα, ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. 

3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο γιατί: έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια, το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει
στον επίσημο τομέα και
παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η
ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων της GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με
τον ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας. θετικό
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αντίκτυπο στο προφίλ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και δημιουργούν κάποιες οικονομίες για τον
ελληνικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον, το ελληνικό χρέος παρουσιάζει χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες,
της τάξης του 10% του ΑΕΠ για πολλά επόμενα χρόνια.
Τέλος, διατηρούμε σημαντικά ταμειακά αποθέματα, των οποίων η αξία ισούται με περίπου το 20% του
ΑΕΠ, από τα υψηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Έτσι η Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της.

4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.Έχουμε
αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας
Περιουσιακών Στοιχείων (HCAP) και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η πρόοδος του έργου του Ελληνικού, σε λιμάνια, μαρίνες, ενεργειακές εταιρείες, κέντρα logistics, είναι
ενδεικτική της επιτυχημένης πορείας του Σχεδίου.
Επιπλέον, ψηφίσαμε μια νέα εργατική νομοθεσία, βελτιώνοντας – ταυτόχρονα – τόσο το επιχειρηματικό
περιβάλλον όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προσωπική ισορροπία.
Ολοκληρώσαμε επίσης μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αναδιοργάνωση της διοίκησης των συντάξεων, την
απλούστευση του πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων, την παροχή σύγχρονου καθεστώτος
εταιρικής διακυβέρνησης, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την τόνωση της έρευνας και της
καινοτομίας, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό.
Τέλος, τις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε από τη Βουλή νέο νόμο, που φέρνει επανάσταση στο πλαίσιο
αναβάθμισης/επαναπροσαρμογής δεξιοτήτων της χώρας μας. Πράγματι, τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια,
ψηφίσαμε 298 νόμους από τη Βουλή των Ελλήνων, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών μας
και κάνοντας την ελληνική οικονομία πιο φιλική για τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους δείκτες διακυβέρνησης που
δημοσιεύουν οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Διεθνής Διαφάνεια.

Στο μέλλον, ορισμένοι από τους τομείς εστίασης περιλαμβάνουν:

6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης,
συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους
σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
Για να το παραλάβουμε, ολοκληρώσαμε ορόσημα που αφορούν 8 μεταρρυθμίσεις και 7 επενδύσεις, που
αφορούν μεταξύ άλλων:
ηλεκτροκίνηση και εξοικονόμηση ενέργειας,
την οργανωτική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
η νέα νομοθεσία για την επιχειρηματική εξωστρέφεια, η φορολογική κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και ελέγχου.

7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε: την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την εμβάθυνση της Ένωσης
Κεφαλαιαγορών,
τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης.

Όσον αφορά το τελευταίο, δεδομένης της αύξησης των δεικτών του δημόσιου χρέους τα τελευταία δύο
χρόνια, η επαναφορά των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων δεν έχει νόημα από οικονομική άποψη και
δεν θα ήταν αξιόπιστη για τις αγορές. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει,
μεταξύ άλλων, ότι: Τα μονοπάτια μείωσης του χρέους δεν είναι προφορτωμένα στον απόηχο της
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πανδημικής κρίσης, η δημοσιονομική πολιτική είναι αντικυκλική,
προστατεύεται η παραγωγική επένδυση. Επιπλέον, υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο που ενισχύει την εθνική
ιδιοκτησία των σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική
εποπτεία, καθώς και τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας”.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με ξένους θεσμικούς
Επενδυτές, πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη
δυνατότητα δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα
ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη
της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ Σταικούρας έδωσε συνέντευξη στους Financial Times και στην Wall Street Journal και παράλληλα είχε
σειρά συναντήσεων με Ομογενειακά και Διεθνή Media που συμμετείχαν στο συνέδριο.

O επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank κ. Τάσος Αναστασάτος μιλώντας στο επενδυτικό
συνέδριο ανέφερε πως “η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε
να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο
2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική
κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση
της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της
ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες,
όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής
και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί,
τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η
Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα
μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο
διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς
κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την
εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το
ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και
τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό
του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με
κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων
σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και
μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές
προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το
τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα
δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες
χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Πηγή: ertnews.gr
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Τσακλόγλου: Προς όφελος της οικονομίας είναι οι μεταρρυθμίσεις
Ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, κ.α.

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
σήμερα στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum»  στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια
νέα εποχή- Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
που αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει
στη μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην
αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία,
ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή
υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 
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Η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στη Νέα Υόρκη
Στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη “Invest in Greece Forum”…

Ομιλητής στο  ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της «Capital Link» στη Νέα Υόρκη ήταν ο Υπουργός
Οικονομικών και Βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας.

Τίτλος του Συνεδρίου «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», όπου ο κ. Σταϊκούρας
παρουσίασε τη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης στοχευμένη, όπως υποστήριξε, στις μεταρρυθμίσεις,
φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική.

Ενδεικτικά ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών
πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.

Για το 2021:

Έχει καταγραφεί ανάκτηση "σχήματος V".
Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά.
Υποστηρίχτηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.
Η ελληνική κυριαρχία αναβαθμίστηκε.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι η κατάσταση των
ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει και χρειάζονται ενέργειες όπως τις ανέφερε παρακάτω:

1. Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
διαταραχές στον εφοδιασμό.Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των
υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.

2. Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται
από φθηνότερες πηγές ενέργειας.

3. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι
πολύ σημαντικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς
στην αγορά που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.

4. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως κάναμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τέλος αναφέρθηκε στις δράσεις που προτίθενται να εφαρμόσουν για μια συνετή, φιλική προς την
ανάπτυξη και μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα
θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η ατζέντα πολιτικής βασίζεται σε 7 πυλώνες μέσω των οποίων θα φτάσουν σε ισάριθμους στόχους
που έχουν τεθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα:

1ος Στόχος : Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

2ος Στόχος : Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ.

3ος Στόχος : Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.

4ος Στόχος: Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των
τραπεζών.

5ος Στόχος : Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

6ος Στόχος: Προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.

7ος Στόχος : Απόκτηση του επενδυτικού βαθμού, το 2023.
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Δείτε παρακάτω το πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά:

I would like to thank Capital Link for inviting me and offering the opportunity to share some thoughts οn
the state of play of the Greek economy and its positive prospects, in these challenging – globally – times.

Ladies and Gentlemen,

Since the beginning of 2020, the world economy is being tested by a series of unprecedented and
consecutive exogenous shocks in the fields of health, energy and geopolitics.

Amid these crises and despite the turbulences and high uncertainty and volatility caused by them, the
Greek economy has demonstrated remarkable resilience and important achievements, as a result of the
well-targeted and effective policies pursued by the Government, protecting incomes, jobs and businesses.

Among others, in 2021:

A “V-shape” recovery has been recorded.
Investments and exports of goods and services were strengthened.
Unemployment has shrunk, significantly.
The real disposable income of households was supported.
The economic sentiment improved.
Non-performing loans decreased and deposits increased, drastically.
The Greek sovereign was upgraded.

All these achievements are due to and based on the implementation of a prudent, coherent, reform-
oriented, growth-friendly and insightful economic policy.

The effectiveness of that economic policy is acknowledged by all “stakeholders”, like European partners,
international institutions, rating agencies and investors.

Consequently, the “big picture” of the Greek economy is positive and its prospects are even more positive.

However, I have to acknowledge that this positive outlook is blurred, by new, serious exogenous difficulties
and challenges.
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Due to the ongoing war in Ukraine, the situation of the European economies, each month, is getting worse.

Many leading factors in the economy are, once again, under severe pressure.

The negative effects have spread throughout the supply chains and consumer sentiment.

We are sinking, more and more, into the quicksand of the new global economic crisis.

Citizens' disposable income is shrinking dramatically.

Growth rates are declining.

Inflation is fast increasing.

No country will get out of this situation, and of course this includes Greece, unscathed.

And national actions to address the economic consequences are not enough.

Thus, collective, responses are needed, immediately.

In this context, and as far as Europe is concerned, I would like to share the following comments:

1. Developments in the price of natural gas do not seem to be consistent with the actual disruptions in
supply.

This implies a need for interventions to reduce existing distortions and destabilizing speculative pressures.

2. We need to look at how the prices of fossil fuels will be decoupled from the price of electricity, which
is at very high levels, regardless of whether it is produced from cheaper energy sources.

3. We believe that attempts towards ensuring adequate storage of gas are very important and should
be complemented by joint purchases, so as to take advantage of the market power that the
European Union, as a single buyer, can exercise.

4. We need to build a "safety net", as we successfully did during the pandemic, for households and
businesses.

Ladies and Gentlemen,

The recent events reconfirm the importance of being prepared for any eventuality, building up resilience to
cope with shocks and building for the future.

Thus, irrespectively of the actions that will take place globally, it is of outmost importance to continue
implementing – internally – a prudent, growth-friendly and reform-oriented economic policy agenda,
improving even more the fundamentals of the Greek economy.

This policy agenda is based upon 7 pillars:

1st Pillar: Providing well-targeted, one-off support measures, especially for the most vulnerable households
and enterprises, utilizing the available European and national tools, in order to reduce mainly the heavy
energy cost on disposable income.

2nd Pillar: Following a prudent fiscal policy.

We expect a much better than projected fiscal outcome for 2021, a significant fiscal consolidation in 2022,
and the achievement of realistic primary surpluses from 2023 onwards.

This credible fiscal path is mainly based on growth, with higher permanent tax revenues, enhanced by
growth-friendly reduction on taxes and social security contributions.

 3rd Pillar: Implementing a smart issuing strategy.

Greek public debt, as confirmed recently by IMF, ESM and the European Commission, is sustainable,
because:

it has a long weighted average maturity,
most of it is held by the official sector, and
it presents a significant fixed rate component.
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The full early repayment of Greece's outstanding IMF loans, as well as the announced prepayment of a
portion of its GLF loans, at the end of this year, according to the ESM, “send a positive signal to markets
about Greece's financing position, have a positive impact on Greece's public debt profile and generate
some savings for the Greek budget.”

Additionally, Greek debt presents low average annual gross financing needs, in the range of 10% of GDP
for many years ahead.

Finally, we maintain substantial cash buffers, whose value is equal to approximately 20% of GDP, among
the highest among European countries.

Thus Greece, under all circumstances, will service its public debt.

 

4th Pillar: Enhancing liquidity in the real economy.

This will be achieved through 3 routes:

1st. Credit expansion, as started being observed in 2021, based on improving banks’ balance sheets.

New credit, in 2021, stood at 20.2 billion euros.

2nd. The implementation of the Loan Facility of the Recovery and Resilience Plan.

This is an innovative financing mechanism, aiming to fill the large national investment gap observed in
Greece over the past decade, using financial leverage as a multiplier for private investment.

The Loan Facility finances only productive investment in selected areas, like green, digital, extroversion,
innovation and economies of scale, using a funding scheme ensuring that all players have skin in the
game, that the RRF regulation requirements are met, subject to independent audits and controls.

Investment projects financed by the Loan Facility are selected on purely market-based criteria, by the
participating international Financial Institutions, like EIB and EBRD, as well as commercial banks, without
any state involvement.

These will be the only assessors of the viability of the investment projects and the creditworthiness of the
borrower.

3rd. The implementation of the new insolvency framework, which is, truly, state-of-the-art.

Indeed, we have achieved the first successful debt settlements through its out-of-court workout platform,
and the first acceptances by debtors.

Additionally, we elaborate a number of measures and reforms, including the establishment of a Public
Credit Bureau and a Central Credit Registry, as well as the implementation of a National Strategy for
Private Debt Management, in order to prevent future private debt build-up and enhance the secondary NPL
market.

5th Pillar: Implementing structural changes and utilizing public property.

We have developed an ambitious Asset Development Plan, through the Hellenic Corporation of Assets
(HCAP) and the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), which is on track.

The Plan includes several privatizations and long-term lease projects.

The progress of the Hellenikon project, on ports, marinas, energy companies, logistics centers, is
indicative of the Plan’s successful path.

Moreover, we have passed a new labour law, improving – at the same time – both the business
environment and workers’ rights and personal line balance.

We have also completed a number of important reforms to modernize and digitalize public administration,
to reorganize the pension administration, to simplify the framework for investment licensing, to provide a
modern corporate governance regime, to establish tax incentives to boost research and innovation, as well
as to attract investment and human capital from abroad.
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Finally, in the next few days we will pass from Parliament a new law, bringing a revolution to the
upskilling/re-skilling framework of our country.

Indeed, over the last almost 3 years, we have passed 298 laws from the Greek Parliament, improving our
citizens’ everyday life and making the Greek economy more friendly for business.

At the same time, Greece has made significant progress in all governance indicators published by
organizations, such as the World Bank and Transparency International.

Going forward, some of the focus areas include:

broadening the tax base by further improving tax collection,
increasing public sector’s efficiency and productivity,
improving the educational and the justice system,
enhancing transition to the green, sustainable economic model.

6th Pillar: Rationally utilizing the available European funds, having at the forefront the Recovery and
Resilience Fund and the new EU Cohesion funds National Strategic Reference Framework, around 80 billion
euros up to 2027.

In terms of percentage in GDP, this is an amount double than the funds Greece received in the context of
the Marshal Plan!

The National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, is in full swing.

To date, 173 planned projects and subprojects have been incorporated into the implementation phase, of
total face value equal to 8.5 billion euros.

Last Friday, Greece received the first installment of grants and loans, totaling almost 3.6 billion euros.

In order to receive it, we completed milestones relating to 8 reforms and 7 investments, relating – among
others – to:

electro mobility and energy savings,
the organizational reform of the Public Employment Service,
the new legislation of business extroversion, the tax codification, the modernization of the Hellenic
Capital Market Commission,
the setting up of the management, control and audit systems.

7th Pillar: Actively participating in the initiatives for the new European economic architecture.

Among others, we support:

the completion of the Banking Union,
the deepening of the Capital Markets Union,
the agreement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation
of the Economy,
the reform of the Stability and Growth Pact.

As far as the latter is concerned, given the increase in public debt ratios over the last couple of years, a
reinstatement of the present fiscal rules makes little economic sense and would not be credible with
markets.

The revised fiscal framework should ensure, among others, that:

debt reduction paths are not frontloaded in the aftermath of the pandemic crisis,
fiscal policy is counter-cyclical,
productive investment is protected.

Moreover, we support a framework fostering national ownership of fiscal adjustment plans, a medium-term
approach in fiscal surveillance, as well as the establishment of a central fiscal capacity.
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Ladies and Gentlemen,

The continuation of policy implementation based on these 7 pillars, will lead to the achievement of 7
specific targets we have set the previous years:

1st Target: Achieving high growth rates.

We observed a strong recovery, of 8.3% in 2021, we project a growth rate above 3% in 2022, and we
expect significant growth rates from 2023 onwards.

The reforms, already under implementation, included also in our national Recovery and Resilience Plan,
will be paying “growth dividends” for many years to come.

2nd Target: Achieving sustainable growth, through improving the quality of GDP.

Indeed, both investment and export components increased strongly in 2021.

We expect, according to the European Commission estimates, the highest – compared with EU peers –
percentage increases in 2022 and 2023.

3rd Target: Exiting the Enhanced Surveillance Mechanism.

As Executive Vice-President of the European Commission Valdis Dombrovskis mentioned last Friday, we
are going to “transit out of Enhanced Surveillance this summer and receive the final tranches of debt
relief, which is to be decided in June.”

4th Target: Achieving single-digit rate of non-performing loans on banks’ balance sheets.

At the end of December 2021, the total stock of NPEs declined to 18.4 billion euros, and the NPEs ratio
dropped to 12.8%, the lowest readings since June 2010.

Indeed, in 2021, two out of four large systemic banks achieved this objective.

5th Target: Reducing poverty and inequalities.

The proportion of the population at risk of poverty or social exclusion declined in 2020.
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Overall, based on the available data, the inequality indicators show:

strengthening the position of the middle class against the richer income groups,
reducing the risk of poverty and social exclusion in the general population,
stabilizing the position of the poorest income groups against the richer ones.

6th Target: Moving towards fiscal balance.

I have already commented on that.

7th Target: Obtaining the investment grade, in 2023.

We are moving towards achieving this objective.

In the last 3 years, despite the consecutive crises we had to face, we have been upgraded by rating
agencies 8 times.

Ladies and Gentlemen,

I spoke to you, today, about the 7 pillars and the 7 goals of our economic policy.

We know where we are, we know where we want to go, and we know how to go!

Despite difficulties and international volatility, Greece is efficiently implementing reforms and coherent
policies which provide the impetus to form a more resilient and inclusive economic landscape, achieving
high and sustainable growth, creating many jobs and enhancing social cohesion.
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Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα

Μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη ο Υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε οτι "από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία
δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών εξωγενών κραδασμών στους τομείς της υγείας,
της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την
υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών
που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις." Μεταξύ
άλλων όπως ανέφερε ο κ Σταϊκούρας το 2021 "επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη "τύπου V". Ενισχύθηκαν οι
επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά. Υποστηρίχτηκε
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.Τα μη...
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022 - Καμπανάκι για νέα
παγκόσμια κρίση

Για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 2022 έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link.

Στην ομιλία του, ο ΥΠΟΙΚ μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά του 2021, απαριθμώντας
τις πολιτικής της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Μιλώντας για το 2022, ο κ. Σταϊκούρας στάθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, όπως
φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση (...).
Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομίας κρίσης».

Στη συνέχεια, ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας το ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Μιλώντας για την ανάγκη πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε τη σημασία
μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά. «Πιστεύουμε πως οι
προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρους αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές»
πρόσθεσε.

Ακόμα, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές τους
μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

«Πρέπει να χτίσουμε ένα "δίκτυ ασφαλείας", όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.
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Τσακλόγλου Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

EPA/MOHAMMED BADRA

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Ανακοίνωση Τύπου

11 Απριλίου 2022

Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής
συνοχής

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.    

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Χρήστος Σταϊκούρας: Ανθεκτική και με «σημαντικά επιτεύγματα» η
οικονομία μας, παρά τους εξωγενείς κραδασμούς. Οι 7 στόχοι της

κυβέρνησης

Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» και τα «σημαντικά επιτεύγματα» –
παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας διετίας  – τόνισε  ο Χρήστος Σταϊκούρας, στο 23ο
Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή η θετική προοπτική θολώνει όμως από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις.
Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»,
πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Πρωτοφανείς και αλλεπάλληλοι οι εξωγενείς κραδασμοί

Αναλυτικά, στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι από τις αρχές του 2020 η
παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και αλλεπάλληλων εξωγενών κραδασμών
στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

«Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που
προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα,
ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις», είπε.

Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων το 2021:

– Έχει καταγραφεί ανάκαμψη σχήματος V.

– Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

– Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

– Στηρίχθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

– Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.

– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.

https://talkingpoints.gr/christos-staikouras-anthektiki-kai-me-simantika-epitevgmata-i-oikonomia-mas-para-tous-exogeneis-kradasmous-oi-7-stochoi-tis-kyvernisis/


https://talkingpoints.gr/

 Publication date: 11/04/2022 22:37

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

– Αναβαθμίστηκε η ελληνική κυριαρχία.

«Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνετής, συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική»,
είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι «κατά συνέπεια, η ‘’μεγάλη εικόνα’’ της ελληνικής
οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές».

«Η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα χειροτερεύει»

«Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς
δυσκολίες και προκλήσεις», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα
χειροτερεύει». «Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το
καταναλωτικό συναίσθημα», ανέφερε ακόμα ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο,
στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», τόνισε.

«Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο
πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά
περιλαμβάνει και την Ελλάδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν».

Η ανάγκη των παρεμβάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών:

Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των
υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται
από φθηνότερες πηγές ενέργειας.
Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές
και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που
μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.
Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι 7 στόχοι της κυβέρνησης

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν:

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το
2023 και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις,
που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών
Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο
λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Δημοσιονομική ισορροπία.
Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.

Πηγή: economico.gr
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Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό
δρόμο και έχει θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα:
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Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, δηλώνει ο
Σταϊκούρας

Μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη ο Υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι “από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία
δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών εξωγενών κραδασμών στους τομείς της υγείας,
της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που
προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα,
ως αποτέλεσμα στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.”

Μεταξύ άλλων όπως ανέφερε ο κ Σταϊκούρας το 2021 “επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V».
Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά.
Υποστηρίχτηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.Τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.Η ελληνική κυριαρχία
αναβαθμίστηκε. Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλικής προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική”.

“Η αποτελεσματικότητα αυτής της οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται από όλα τα «ενδιαφερόμενα
μέρη», όπως οι ευρωπαίοι εταίροι, τα διεθνή ιδρύματα, οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές. Κατά
συνέπεια, η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο
θετικές. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές
εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις. Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των
ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει. Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες στην οικονομία
βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή πίεση. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις
αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην
κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών
συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία
χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και την
Ελλάδα. Και οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν.
Χρειάζονται λοιπόν συλλογικές απαντήσεις, άμεσα” πρόσθεσε.

“Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την
ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υψίστης
σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε -εσωτερικά- μια συνετή, φιλική προς την ανάπτυξη και
μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη
στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η πολιτική ατζέντα βασίζεται σε 7 πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων,
προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.

2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική
δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και
μετά.
Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα
φορολογικά έσοδα, ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο γιατί: έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια, το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει
στον επίσημο τομέα και
παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η
ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων της GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με
τον ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας. θετικό
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αντίκτυπο στο προφίλ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και δημιουργούν κάποιες οικονομίες για τον
ελληνικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον, το ελληνικό χρέος παρουσιάζει χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες,
της τάξης του 10% του ΑΕΠ για πολλά επόμενα χρόνια.
Τέλος, διατηρούμε σημαντικά ταμειακά αποθέματα, των οποίων η αξία ισούται με περίπου το 20% του
ΑΕΠ, από τα υψηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Έτσι η Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της.

4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.Έχουμε
αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας
Περιουσιακών Στοιχείων (HCAP) και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η πρόοδος του έργου του Ελληνικού, σε λιμάνια, μαρίνες, ενεργειακές εταιρείες, κέντρα logistics, είναι
ενδεικτική της επιτυχημένης πορείας του Σχεδίου.
Επιπλέον, ψηφίσαμε μια νέα εργατική νομοθεσία, βελτιώνοντας – ταυτόχρονα – τόσο το επιχειρηματικό
περιβάλλον όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προσωπική ισορροπία.
Ολοκληρώσαμε επίσης μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αναδιοργάνωση της διοίκησης των συντάξεων, την
απλούστευση του πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων, την παροχή σύγχρονου καθεστώτος
εταιρικής διακυβέρνησης, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την τόνωση της έρευνας και της
καινοτομίας, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό.
Τέλος, τις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε από τη Βουλή νέο νόμο, που φέρνει επανάσταση στο πλαίσιο
αναβάθμισης/επαναπροσαρμογής δεξιοτήτων της χώρας μας. Πράγματι, τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια,
ψηφίσαμε 298 νόμους από τη Βουλή των Ελλήνων, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών μας
και κάνοντας την ελληνική οικονομία πιο φιλική για τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους δείκτες διακυβέρνησης που
δημοσιεύουν οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Διεθνής Διαφάνεια.
Στο μέλλον, ορισμένοι από τους τομείς εστίασης περιλαμβάνουν:
διεύρυνση της φορολογικής βάσης με περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης φόρων,
αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα,
τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και δικαστικού συστήματος,
ενίσχυση της μετάβασης στο πράσινο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης,
συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους
σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
Για να το παραλάβουμε, ολοκληρώσαμε ορόσημα που αφορούν 8 μεταρρυθμίσεις και 7 επενδύσεις, που
αφορούν μεταξύ άλλων:
ηλεκτροκίνηση και εξοικονόμηση ενέργειας,
την οργανωτική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
η νέα νομοθεσία για την επιχειρηματική εξωστρέφεια, η φορολογική κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και ελέγχου.

7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε: την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την εμβάθυνση της Ένωσης
Κεφαλαιαγορών,
τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας,
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Όσον αφορά το τελευταίο, δεδομένης της αύξησης των δεικτών του δημόσιου χρέους τα τελευταία δύο
χρόνια, η επαναφορά των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων δεν έχει νόημα από οικονομική άποψη και
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δεν θα ήταν αξιόπιστη για τις αγορές. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει,
μεταξύ άλλων, ότι: Τα μονοπάτια μείωσης του χρέους δεν είναι προφορτωμένα στον απόηχο της
πανδημικής κρίσης, η δημοσιονομική πολιτική είναι αντικυκλική,
προστατεύεται η παραγωγική επένδυση. Επιπλέον, υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο που ενισχύει την εθνική
ιδιοκτησία των σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική
εποπτεία, καθώς και τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας”.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με ξένους θεσμικούς Επενδυτές,
πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds
με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ Σταικούρας έδωσε συνέντευξη στους Financial Times και στην Wall Street Journal και παράλληλα είχε
σειρά συναντήσεων με Ομογενειακά και Διεθνή Media που συμμετείχαν στο συνέδριο.

O επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank κ. Τάσος Αναστασάτος μιλώντας στο επενδυτικό
συνέδριο ανέφερε πως “η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε
να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο
2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η ουκρανική
κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση
της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της
ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες,
όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής
και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί,
τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η
Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα
μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο
διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η δραστηριότητα σε αρκετούς
κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική σεζόν, μετά την
εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το
ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και
τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό
του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με
κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων
σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και
μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές
προοπτικές υποστηρίζονται από διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το
τέλος του 2024 των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα
δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες
χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Με πληροφορίες EΡΤ news
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Π. Τσακλόγλου: Ανάγκη η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος
της κυβέρνησης

Ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας»

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum » στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα
εποχή- Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία  περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
που αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του
χρόνου εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με
λεπτομέρεια τον χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση
Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (σ.σ. του TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση
στοχεύει στη μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του
πληθυσμού, στην αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική
οικονομία, ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην
παροχή υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη διεύρυνση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum » στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα
εποχή- Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία  περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
που αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του
χρόνου εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με
λεπτομέρεια τον χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση
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Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (σ.σ. του TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση
στοχεύει στη μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του
πληθυσμού, στην αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική
οικονομία, ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην
παροχή υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη διεύρυνση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 
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Χρήστος Σταϊκούρας: Ανθεκτική και με «σημαντικά επιτεύγματα» η
οικονομία μας, παρά τους εξωγενείς κραδασμούς. Οι 7 στόχοι της

κυβέρνησης
Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» και τα «σημαντικά επιτεύγματα» –
παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας διετίας  – τόνισε  ο Χρήστος Σταϊκούρας, στο 23ο
Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή η θετική προοπτική θολώνει όμως από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις.
Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»,
πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Πρωτοφανείς και αλλεπάλληλοι οι εξωγενείς κραδασμοί

Αναλυτικά, στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι από τις αρχές του 2020 η
παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και αλλεπάλληλων εξωγενών κραδασμών
στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

«Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που
προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα,
ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις», είπε.

Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων το 2021:

– Έχει καταγραφεί ανάκαμψη σχήματος V.

– Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

– Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

– Στηρίχθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

– Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.

– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.

– Αναβαθμίστηκε η ελληνική κυριαρχία.

«Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνετής, συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική»,
είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι «κατά συνέπεια, η ‘’μεγάλη εικόνα’’ της ελληνικής
οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές».

«Η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα χειροτερεύει»

«Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς
δυσκολίες και προκλήσεις», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα
χειροτερεύει». «Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το
καταναλωτικό συναίσθημα», ανέφερε ακόμα ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο,
στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», τόνισε.

«Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο
πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά
περιλαμβάνει και την Ελλάδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν».

Η ανάγκη των παρεμβάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών:

Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
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διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των
υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται
από φθηνότερες πηγές ενέργειας.
Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές
και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που
μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.
Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι 7 στόχοι της κυβέρνησης

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν:

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το
2023 και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις,
που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών
Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο
λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Δημοσιονομική ισορροπία.
Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.

 

The post Χρήστος Σταϊκούρας: Ανθεκτική και με «σημαντικά επιτεύγματα» η οικονομία μας, παρά τους
εξωγενείς κραδασμούς. Οι 7 στόχοι της κυβέρνησης appeared first on economico.gr | Ειδήσεις | Νέα |
Επικαιρότητα.
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 

Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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Τσακλόγλου από Νέα Υόρκη για εργασιακά: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς
όφελος οικονομίας και κοινωνικής συνοχής

"Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής", τόνισε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου. Ο κ. Τσακλόγλου ανέδειξε- κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του σήμερα στο 23ο συνέδριο του "Capital Link Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη, με
θέμα: "Μια νέα εποχή- Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα"- την αναγκαιότητα συνέχισης του
μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και
τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Όπως επεσήμανε,
"παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων,
που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία".
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης,  με στόχο
την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του σήμερα στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ,
με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού
ασφαλείας, καθώς και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις,
ο στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν
κανέναν απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν
καλές, λόγω και των αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα
διαδοχικό εξωγενές σοκ θα κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη»,
τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η
πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’
της τελευταίας δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας,
παράλληλα με τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερα Εδω
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Χρήστος Σταϊκούρας: Ανθεκτική και με «σημαντικά επιτεύγματα» η
οικονομία μας, παρά τους εξωγενείς κραδασμούς. Οι 7 στόχοι της

κυβέρνησης

Follow @Economiconews

Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» και τα «σημαντικά επιτεύγματα» –
παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας διετίας  – τόνισε  ο Χρήστος Σταϊκούρας, στο 23ο
Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή η θετική προοπτική θολώνει όμως από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις.
Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»,
πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Πρωτοφανείς και αλλεπάλληλοι οι εξωγενείς κραδασμοί

Αναλυτικά, στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι από τις αρχές του 2020 η
παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και αλλεπάλληλων εξωγενών κραδασμών
στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

«Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που
προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα,
ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις», είπε.

Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων το 2021:

– Έχει καταγραφεί ανάκαμψη σχήματος V.

– Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

– Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

– Στηρίχθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

– Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.
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– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.

– Αναβαθμίστηκε η ελληνική κυριαρχία.

«Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνετής, συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική»,
είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι «κατά συνέπεια, η ‘’μεγάλη εικόνα’’ της ελληνικής
οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές».

«Η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα χειροτερεύει»

«Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς
δυσκολίες και προκλήσεις», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα
χειροτερεύει». «Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το
καταναλωτικό συναίσθημα», ανέφερε ακόμα ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο,
στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», τόνισε.

«Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο
πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά
περιλαμβάνει και την Ελλάδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν».

Η ανάγκη των παρεμβάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών:

Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των
υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται
από φθηνότερες πηγές ενέργειας.
Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές
και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που
μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.
Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι 7 στόχοι της κυβέρνησης

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν:

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το
2023 και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις,
που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών
Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο
λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Δημοσιονομική ισορροπία.
Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.
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Μητσοτάκης: Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες
προκλήσεις

Πολιτική

11 Απριλίου 2022

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισμών.   O Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το
ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές μέσω βίντεο: Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι,
Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.   Μετά από σχεδόν
τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των
πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα
ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.   Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021
ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το
τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες,
φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.  
Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα. Τα καλά νέα
είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν
πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να
επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.   Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα
αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την
οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο.   Μεγάλες πολυεθνικές
πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό μέχρι τα data centers,
και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.   Οι ελληνικές επιχειρήσεις
γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους να διαπρέψουν σε έναν
συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.   Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με
ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που
έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.   Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το
γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να
επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για
εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain
drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει,
περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν
ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά. Κυρίες και κύριοι,   Το 2019, όταν μίλησα για
πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη ατζέντα μας σε διάφορους
τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να μειώσουμε τις ασφαλιστικές
εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το
κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον
τραπεζικό τομέα.   Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές
άλλες κρίσεις που προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές
μειώθηκαν, η αξία της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο
βαθμό και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων το επόμενο έτος.   Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή
μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.   Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον
επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας,
ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.   Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια
ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά
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μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται
στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.   Πιστεύω
ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται σε μια
νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα - ανεξάρτητα από το πού ζει-
μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια. Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ
σημαντικό.   Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.   Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε
επιτυχία.ΜητσοτακηςπροκλήσειςCapital LinkΕπενδύσεις
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Οι στόχοι της ελληνικής οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια
Οικονομία

11 Απριλίου 2022

Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε ποσοστό άνω του 3% για φέτος, η έξοδος από την ενισχυμένη
εποπτεία το καλοκαίρι, αλλά και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, είναι μερικοί από τους
στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών,
Χρήστο Σταϊκούρα.Μιλώντας στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός
μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά του 2021, απαριθμώντας τις πολιτικής της
κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων. Δεν παρέλειψε, δε, να
αναφερθεί στις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία γενικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία. «Οι
αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και
φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας. Ο υπουργός Οικονομικών προχώρησε
μάλιστα και σε συγκεκριμένες προτάσεις για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές προϊόντων και
υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: - Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού
αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την
ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών
κερδοσκοπικών πιέσεων. - Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν
παράγεται από φθηνότερες πηγές ενέργειας. - Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης
φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να
αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.
- Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι
αφορούν: - Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023
και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη
βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης - Επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των επενδύσεων και εξαγωγών -
Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας - Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων
δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs
μειώθηκε στα 18,4 δισ. ευρώ και ο λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από
τον Ιούνιο του 2010 - Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων - Μετάβαση προς τη δημοσιονομική
ισορροπία - Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά
τις αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η ατζέντα της ελληνικής οικονομικής πολιτικής βασίζεται σε 7 πυλώνες:
1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 2ος Πυλώνας: Ακολουθούμε συνετή δημοσιονομική πολιτική. Αναμένουμε πολύ
καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική δημοσιονομική
εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και μετά. 3ος
Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης. 4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία. 5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας. 6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην
πρώτη γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς των Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027. 7ος Πυλώνας: Ενεργή
συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.Capital LinkΧρήστος
Σταϊκούρας ελληνική οικονομία
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Τσακλόγλου από Νέα Υόρκη για εργασιακά: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς
όφελος οικονομίας και κοινωνικής συνοχής
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«Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής», τόνισε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου.

Ο κ. Τσακλόγλου ανέδειξε- κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο 23ο συνέδριο του «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα»-
την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Τσακλόγλου: «Στόχος η ενίσχυση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας»
Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη διεύρυνση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος
Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες,  με αποτέλεσμα το front end
(η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η έξτρα δόση

Γιατί ο Έλον Μασκ δεν θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο του twitter

Απεκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κ.
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling
(δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να
τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα
διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην
επένδυση», ανέφερε.

https://www.sygte.gr/%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd/
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Oμιλία του Γ.Πιτσιλή στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη

Η Oμιλία του Διοικητή ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη,
στις  11.04.2022.

«Στην ΑΑΔΕ έχουμε τρεις προτεραιότητες:

Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
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γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,

- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.

Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση».
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Ρυθμός ανάπτυξης άνω του 3% – Οι 7 πυλώνες και οι 7 στόχοι – Η ομιλία του
Χρ. Σταϊκούρα στη Ν. Υόρκη

Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του
3% εφέτος «βλέπει» ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταικούρας, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα διατηρηθεί
η αναπτυξιακή δυναμική και το 2023.
Μιλώντας σήμερα στη Νέα Υόρκη  των ΗΠΑ στο 23Ο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, αφού αναφέρθηκε
στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη
εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων,
σημείωσε ότι η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής
οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη

πιο θετικές».

Ωστόσο, ο κ. Σταικούρας σημείωσε σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία:
«οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες
και προκλήσεις. Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών
οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει.

Πολλοί κορυφαίοι κλάδοι στην οικονομία βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή πίεση.
Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα.
Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα.
Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα.
Και οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν.
Χρειάζονται συλλογικές απαντήσεις, άμεσα».

Ο υπουργός Οικονομικών προχώρησε μάλιστα και σε συγκεκριμένες προτάσεις για να περιοριστούν οι
επιπτώσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:
-Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές διαταραχές
στον εφοδιασμό.
Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων και των
αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
-Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες
πηγές ενέργειας.
-Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ
σημαντικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, φυσικού αερίου.
-Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως κάναμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στο εσωτερικό μέτωπο ο κ. Σταικούρας είπε ότι τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη
σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση
κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υψίστης
σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε –εσωτερικά– μια συνετή, φιλική προς την ανάπτυξη και
μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη
στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτή η ατζέντα πολιτικής βασίζεται σε 7 πυλώνες:
1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων,
προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.
2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική
δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και
μετά.
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Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα
φορολογικά έσοδα, τα οποία ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο, διότι:
-έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια,
-το μεγαλύτερο μέρος του κατέχεται από τον επίσημο τομέα και
-παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η
ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον
ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας.
4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από 3 διαδρομές:
-Πιστωτική επέκταση, όπως άρχισε να παρατηρείται το 2021, με βάση τη βελτίωση των ισολογισμών των
τραπεζών.
Η νέα πίστωση, το 2021, διαμορφώθηκε στα 20,2 δισ. ευρώ.
-Εφαρμογή της Δανειακής Διευκόλυνσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
-Εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο είναι πραγματικά υπερσύγχρονο.
5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Έχουμε αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής
Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης,
συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους
σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε:
– την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,
– την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών,
– τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, και:
-τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η συνέχιση της εφαρμογής της πολιτικής με βάση αυτούς τους 7 πυλώνες, θα οδηγήσει -σύμφωνα με τον
κ. Σταικούρα- στην επίτευξη των 7 συγκεκριμένων στόχων  που έχουν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια:
1ος Στόχος: Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
Παρατηρήσαμε ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% το 2021, προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022
και αναμένουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά.
Οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό μας σχέδιο
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα αποδίδουν «μερίσματα ανάπτυξης» για πολλά χρόνια ακόμη.
2ος Στόχος: Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ.
3ος Στόχος: Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
Όπως ανέφερε την περασμένη Παρασκευή ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις, πρόκειται να «περάσουμε από την Ενισχυμένη Εποπτεία αυτό το καλοκαίρι και να
λάβουμε τις τελευταίες δόσεις της ελάφρυνσης του χρέους, που θα αποφασιστεί τον Ιούνιο».
4ος Στόχος: Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των
τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ και
ο λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.
5ος Στόχος: Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.
6ος Στόχος: Προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.
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7ος Στόχος: Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023.

ertnews 

https://dhmosiogr.blogspot.com/2022/04/3-7-7.html


https://www.bankingnews.gr/

 Publication date: 11/04/2022 21:30

 Alexa ranking (Greece): 175

 link

Τσακλόγλου (υφ. Εργασίας): Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της
οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα». 
Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: 
«Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία». 
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει δελτίο Τύπου, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της
τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία
θα καταγράφει με λεπτομέρεια το χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η
Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». 
Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. 
Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση και στη δεύτερη των μητέρων». 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές». 
«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν
κανέναν απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. 
Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες
προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής
οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου. 
«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 
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Πάνος Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και
της κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.
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Π.Τσακλόγλου: Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα που δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε πως οι διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών φόρων
θα επιταχυνθεί. Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής
μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκ.ειδησεισ Ιατροδικαστής Κούτσης
στο Newsbomb.gr: Αν η Μαλένα έχει δηλητηριαστεί όπως η Τζωρτζίνα θα φανεί Αν δείτε αυτό το μήνυμα
διαγράψτε το αμέσως - Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. Survivor Spoiler 11/4: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι προς
αποχώρηση (video) Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι
φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα
το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, τόνισε πως η
υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων...
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Πιτσιλής: Στόχος να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση

Στην ψηφιακή τεχνολογία και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων επενδύει η ΑΑΔΕ
προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απασχολούνται οι φορολογούμενοι με τις υποχρεώσεις τους προς
την εφορία.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα παίξουν τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα,
υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Σύμφωνα με όσα είπε σε ομιλία του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο 23ο Capital Link Invest in
Greece Forum, στη Νέα Υόρκη, «επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη
αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται
στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου
προκύπτει και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα».

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής η ΑΑΔΕ τα τελευταία δύο χρόνια έχει πετύχει αρκετά πράγματα, καθώς έχει
δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
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στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή
τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις
εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Ο κ. Πιτσιλής μίλησε για ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζει χρόνο τόσο η
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής, στην ΑΑΔΕ «υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη
στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα
εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Ως τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε καθημερινά
πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την
απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να
είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις. Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά
εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου
διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ)».

Όπως επεσήμανε ο κ. Πιτσιλής, ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Αυτό αφορά ένα νέο πλαίσιο, που θα
επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους υπάρχει φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.
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Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του σήμερα στο 23ο συνέδριο του «Capital Link
Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα
εποχή – Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».
Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η Εθελοντική Αιμοδοσία στη Χ.Α.Ν.Θ.

Πάτρα: Εισαγγελική εντολή για νέα ιατροδικαστική εξέταση σε Ίριδα και Μαλένα

Δ. Μιχαηλίδου: Περισσότερα μέτρα κατά της κακοποίησης – Διεύρυνση σε ηλικιωμένους και
ΑμεΑ
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Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής
συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 

ΠΗΓΗ
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Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου
Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας

, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλικές εκλογές: Νίκη Μακρόν στον α’ γύρο με 27,6% έναντι 23,4% της Λεπέν

Γιάννης Λεβεντάκης: Ο λουλουδοπόλεμος στον Μαζωνάκη

Ρούλα Πισπιρίγκου: Μόνιτορ, επεισόδια και αναισθητικά στο στόχαστρο των ερευνών
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Mητσοτάκης: Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε
πολλαπλά μέτωπα

«Το 2022» πρόσθεσε «δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια» ανέφερε στο
23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum «A New Era – A New Direction for Greece o Κυριάκος
Μητσοτάκης

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. 
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του» είπε μεταξύ άλλων στον
χαιρετισμό που απηύθυνε μέσω βίντεο ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum «A New Era – A New Direction for Greece». 
«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010» είπε ο πρωθυπουργός ενώ τόνισε ότι «έχουμε ακόμη πολλή δουλειά
μπροστά μας. 
Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε» 
«Το 2022» πρόσθεσε «δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. 
Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και
φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα». 
«Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο» είπε. 
«Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο». 
«Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών. 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. 
Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.» 
Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει
στο όνομα “Ελλάδα 2.0”, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων
και μεταρρυθμίσεων. 
Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. 
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. 
Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού συστήματος, με διαφανή
και αποτελεσματικό τρόπο». 
«Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. 
Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το πού ζει- μπορεί να
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια. 
Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης. 

www.bankingnews.gr
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

   Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

   Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

   Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

   Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

   «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

   «Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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The Black Death in Greece and the Byzantine Empire

A depiction of people burying victims of the Black Death in Tournai by Pierart Dou Tielt in
1353. Credit: Public Domain

In the fourteenth century, the Black Death spread rapidly throughout Asia and Europe, including in Greece
and across the Byzantine empire.

The Black Death is the most fatal pandemic ever recorded, as an estimated 75 to 200 million people died
from the plague across Europe, Asia, and North Africa from 1346 to 1353.

The pestilence is believed to have killed 30 to 60 percent of Europe’s population and one third of the
population of the Middle East.

The plague caused an unimaginable loss of life, particularly in Europe

The massive loss of life in Europe impacted the continent for centuries. It was not until the sixteenth
century that the continent’s population reached the level it was before the onset of the Black Death.

Although it was never quite as deadly as the outbreak in the Middle Ages, the plague resurfaced
periodically in Europe until the 19th century, most notably during the 17th century.
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε πως οι διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών φόρων
θα επιταχυνθεί. Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής
μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκ. Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως […]

The post Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών οφειλών appeared
first on Tromaktiko.gr.

Το Διαβάσαμε Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών οφειλών
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Τσακλόγλου: Προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής οι
μεταρρυθμίσεις

Η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά
εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου.

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 23ο
συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη διεύρυνση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος
Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες,  με αποτέλεσμα το front end
(η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Απεκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κ.
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling
(δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να
τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα
διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην
επένδυση», ανέφερε.

Πηγή

https://typosepeirou.gr/?p=546072


https://thetimes.gr/

 Publication date: 11/04/2022 21:04

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Γ. Πιτσιλής: Οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
Τις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ παρουσίασε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο ομιλίας
του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. 

Ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει “όλες τις κυβερνητικές ενέργειες
για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις”. 

“Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και
χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που
υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα
έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

H δεύτερη προτεραιότητά, πρόσθεσε, είναι “να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση. 

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. 

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. Ενδεικτικά:
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.” 

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι “τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί
προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.
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Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).
Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση”. 

Follow @thetimesgr 
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Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

NewsRoom

11 Απριλίου 2022 20:49

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

Διαβάστε επίσης:

Πιτσιλής: Έρχονται οι αυτόματοι συμψηφισμοί οφειλών σε εφορία και ταμεία

Oι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης 2022 μέσω του gov.gr

Alpha Bank: Οικονομικό κλίμα και αβεβαιότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη-Η επίδραση της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης,  με στόχο
την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του σήμερα στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη ,
με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού
ασφαλείας, καθώς και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις,
ο στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν
κανέναν απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν
καλές, λόγω και των αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα
διαδοχικό εξωγενές σοκ θα κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη»,
τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η
πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’
της τελευταίας δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας,
παράλληλα με τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Tάσος Αναστασάτος (Eurobank): Η ουκρανική κρίση δεν θα ανατρέψει τη
δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της επέτρεψε να ανακτήσει το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε εισέλθει στο 2022 με τους
πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Αυτό τόνισε ο Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank και πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών στην παρέμβασή του στο 23ο Ετήσιο
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, New York Forum.

O κ. Αναστασάτος σημείωσε ότι η «ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία,
μπορεί προσωρινά να προκαλέσει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα
ανατρέψει την πραγμάτωση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της
κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των
κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα
είναι περιορισμένος, καθώς οι εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την
Ουκρανία είναι σχετικά μικροί. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό
της μείγμα και η αυξημένη αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των
επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι
η δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία.»

Και πρόσθεσε ότι η «Ελλάδα θα επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος
μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της
ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν
άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας
προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές
δραστηριότητες (πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων».

Στην παρέμβασή του, ο κ. Αναστασάτος κατέληξε: «Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες (ριζική μείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών, άνετη ρευστότητα και κεφαλαιακή
επάρκεια)».
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022

Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το
2022
Κατηγορία: Οικονομία - Πηγή άρθρου: newsbeast.gr
11/04/2022 18:33:00

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3%  προβλέπει για το 2022 ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας όπως ανέφερε κατά την ομιλία του στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του
Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της
ελληνικής οικονομίας το 2021, απαριθμώντας τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων,
θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων. Για  το 2022, ανέφερε τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, κάτι
που φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση.
Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο στη κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης». Ο
υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας  ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση. Μιλώντας
για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε τη
σημασία μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες […]

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του "Capital Link Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη με θέμα: "Μια νέα εποχή – Μια
νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα".

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: "Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία".

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν "στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής".

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, "Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι "η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές".

"Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη", τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

"Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το "brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε "brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων", κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

 

ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΟΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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16 υποέργα και 260 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ μέσω Ταμείου
Ανάκαμψης

Στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο φιλική προς τους φορολογούμενους ΑΑΔΕ
αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη. - Advertisement - "Υποστηρίζουμε όλες τις
κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10
δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική
ζημία από την πανδημία", σημείωσε αρχικά ο κ. Πιτσιλής.Με όπλο την ψηφιοποίηση H δεύτερη
προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της με όπλο την ψηφιοποίηση. "Ως
ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.
Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται...

https://www.palo.gr/taxation/g-pitsilis-proteraiotita-mas-einai-na-ayksisoyme-tin-apotelesmatikotita-mas-me-oplo-tin-psifiopoiisi/29095583/
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Πιτσιλής: Οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
O διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει "όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για
τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις"

Tις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ παρουσίασε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο ομιλίας
του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. 
Ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει "όλες τις κυβερνητικές ενέργειες
για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις". 
"Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και
χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που
υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα
έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία", ανέφερε χαρακτηριστικά. 
H δεύτερη προτεραιότητά, πρόσθεσε, είναι "να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση. 
Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα. 
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. 
Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. 
Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. 
Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων. 
Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια. 
Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. 
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. 
Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία. 
Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. Ενδεικτικά:

τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023." 
Τέλος, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι "τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί
προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις. 
Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). 
Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση". 

www.bankingnews.gr
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Πιτσιλής: Οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
«Στην ΑΑΔΕ έχουμε τρεις προτεραιότητες» είπε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη.
Συμφωνα με τον κ. Πιτσιλή η πρώτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι η υποστήριξη όων των κυβερνητικών
ενεργειών για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. «Το πράξαμε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε
περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την
πανδημία» είπε. «Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την
οικονομία», πρόσθεσε.

H δεύτερη προτεραιότητα είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας με όπλο την ψηφιοποίηση. «Ως ΑΑΔΕ
επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.
Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το εισόδημά τους, άρα και τα
δημόσια έσοδα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.
Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των
μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη
ημέρα».
«Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά» σημείωσε και πρόσθεσε ότι στόχος για αυτή τη χρονιά είναι να
ψηφιοποιηθεί και αυτή η διαδικασία. Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης
στην επόμενη γενιά «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα» είπε.

Ενδεικτικά:

τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics. 
τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS 
τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια 
την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας. 

«Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023» σημείωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.
Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ σημείωσε ότι αυτή είναι «να γινόμαστε καθημερινά
πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές»
Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώθηκε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις. Επίσης, έχει υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις
συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες
χώρες (ΜΑΡ).
«Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση» κατέληξε ο κ. Πιτσιλής.
moneyreview.gr
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Σταϊκούρας: Ανάπτυξη πάνω από 3% το 2023, θετικός ρυθμός ανάπτυξης τα
επόμενα χρόνια

capital.gr

Του Τάσου Δασόπουλου 

Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3% φέτος, με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε σήμερα από το συνέδριο της Capital Link στην Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο πρώτος στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τη οικονομίας και αναφέρθηκε στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3% που είχαμε το 2021. Για φέτος, είπε ότι η πρόβλεψη θέλει την ανάπτυξη πάνω από 3%, ενώ για το
μέλλον οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα καταβάλλουν "μερίσματα
ανάπτυξης" για πολλά χρόνια, όπως πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη έξι στόχους για την οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα:

1. Την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης , μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην
κατεύθυνση αυτή είπε ότι η χώρα μας αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τις υψηλότερες -σε σύγκριση με τους ομολόγους μας της ΕΕ- ποσοστιαίες αυξήσεις το 2022
και το 2023.

2. Την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας , η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι,
όπως ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις την
περασμένη Παρασκευή

3. Την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων  στους ισολογισμούς των
τραπεζών. Όπως είπε, στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισ.
ευρώ και ο δείκτης NPEs μειώθηκε στο 12,8%, που είναι οι χαμηλότερες μετρήσεις από τον Ιούνιο του
2010.

Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

4. Τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων . Στο θέμα αυτό σημείωσε ότι το ποσοστό του
πληθυσμού που διακινδύνευε τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.

Εξήγησε μάλιστα ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες ανισότητας δείχνουν:

- ενίσχυση της θέσης της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών ομάδων,

- μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό, σταθεροποιώντας τη
θέση των φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων έναντι των πλουσιότερων.

5. Μετάβαση προς τη δημοσιονομική ισορροπία . Με επιστροφής στα πρωτογενή πλεονάσματα και
δραστική μείωση του χρέους μέσω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

6. Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας , το 2023. Ο κ. ΣταΪκούρας τόνισε ότι τα τελευταία 3
χρόνια, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε αναβαθμιστεί από τους
οίκους αξιολόγησης οκτώ φορές.

"Παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα εφαρμόζει αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις και
συνεκτικές πολιτικές που δίνουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου, επιτυγχάνοντας υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές
θέσεις εργασίας", κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.

Διαβάστε ακόμα:

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-3-%cf%84%ce%bf-2023-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1/ar-AAW69GS?li=BBqxHCt
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Πιτσιλής: 16 υποέργα και 260 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ μέσω
Ταμείου Ανάκαμψης

Στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο φιλική προς τους φορολογούμενους ΑΑΔΕ
αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία», σημείωσε αρχικά ο κ. Πιτσιλής.

Με όπλο την ψηφιοποίηση

H δεύτερη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της με όπλο την
ψηφιοποίηση.

«Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ξεχώρισε κυρίως τη νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, την υποβολή δήλωσης και την πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων
ακινήτων, καθώς μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

«Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο
τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων», πρόσθεσε.

Ταμείο Ανάκαμψης και ΑΑΔΕ

Αναφερόμενος στη μετάβαση της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ
σημείωσε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά ανέφερε:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων.

Πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους

Τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Γ. Πιτσιλή, είναι η ΑΑΔΕ να γίνεται καθημερινά πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.
Είπε μεταξύ άλλων:

«Εχουμε υιοθετήσει άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις
διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το
οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling.
Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη
απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα
με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση».

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

https://www.onlarissa.gr/2022/04/11/pitsilis-16-ypoerga-kai-260-ekat-evro-gia-psifiopoiisi-aade-meso-tameiou-anakampsis/
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Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη διεύρυνση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

https://www.liberal.gr/politics/tsakloglou-oi-metarruthmiseis-einai-pros-ofelos-tis-oikonomias-kai-tis-koinonikis-sunochis/443055
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Πιτσιλής στο Capital Link: Οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
Τις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ επεσήμανε ο διοκητής Γ. Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link
Invest in Greece της Νέας Υόρκης.

Τις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ επεσήμανε ο διοκητής Γ. Πιτσιλής, μιλώντας στο 23ο Capital Link
Invest in Greece της Νέας Υόρκης.

Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε την στήριξη από πλευράς ΑΑΔΕ όλων των κυβερνητικών ενεργειών για τη στήριξη
όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση της αποτελεσματικότητας με όπλο την
ψηφιοποίηση, αλλά και την επιδίωξη της Αρχής να γίνεται ολοένα πιο φιλική προς τους φορολογούμενους
πολίτες και τους επενδυτές.

Αναλυτικά, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε:

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics. 
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS 
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια 

https://www.insider.gr/tax-labour/221688/pitsilis-sto-capital-link-oi-treis-proteraiotites-tis-aade
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- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.
Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση.»
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Γ. Πιτσιλής: Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
Τις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ παρουσίασε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο ομιλίας
του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. 

Ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει "όλες τις κυβερνητικές ενέργειες
για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις". 

"Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και
χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που
υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα
έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

H δεύτερη προτεραιότητά, πρόσθεσε, είναι "να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση. 

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. 

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. Ενδεικτικά:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023." 

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι "τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί
προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.
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Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).
Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση". 
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Ο «χάρτης» ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ – Τα έργα που βρίσκονται στην «πρώτη
γραμμή»

Τα σχέδια ψηφιοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , καθώς και τις παρεμβάσεις
που έγιναν για την στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, παρουσίασε σήμερα ο
επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο συνέδριο της CAPITAL LINK (INVEST
IN GREECE FORUM) στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής στην ΑΑΔΕ υπάρχουν τρείς προτεραιότητες : στήριξη ευάλωτων που
πλήττονται από τον πληθωρισμό, αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω ψηφιοποίησης και φιλικότερο
περιβάλλον προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.

Σημείωσε μεταξύ των άλλων: 
–Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το
υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις
και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
 Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.  
-Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία  αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δημιουργήσει: 
–Μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή.
-Η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. 
-Στην παρούσα φάση τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
-Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.  
-Υπάρχει  ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 
Ενδεικτικά: 
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
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– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS  – τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που
εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους
σταδιακά από το 2023. 

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε
καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες
υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει
την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις,
ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση».
Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: Ertnews.gr

Τα σχέδια ψηφιοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , καθώς και τις παρεμβάσεις
που έγιναν για την στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, παρουσίασε σήμερα ο
επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο συνέδριο της CAPITAL LINK (INVEST
IN GREECE FORUM) στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής στην ΑΑΔΕ υπάρχουν τρείς προτεραιότητες : στήριξη ευάλωτων που
πλήττονται από τον πληθωρισμό, αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω ψηφιοποίησης και φιλικότερο
περιβάλλον προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.

Σημείωσε μεταξύ των άλλων: 
–Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το
υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις
και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
 Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.  
-Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία  αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δημιουργήσει: 
–Μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή.
-Η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. 
-Στην παρούσα φάση τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
-Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.  
-Υπάρχει  ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 
Ενδεικτικά: 
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

https://www.lefkadatoday.gr/o-chartis-psifiopoiisis-tis-aade-ta-erga-poy-vriskontai-stin-proti-grammi/


http://www.lefkadatoday.gr/

 Publication date: 11/04/2022 20:26

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS  – τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που
εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους
σταδιακά από το 2023. 

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε
καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες
υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει
την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις,
ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση».
Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: Ertnews.gr
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος
Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες,  με αποτέλεσμα το front end
(η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Απεκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κ.
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling
(δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να
τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα
διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην
επένδυση», ανέφερε.
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3% προβλέπει για το 2022 ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας όπως ανέφερε κατά την ομιλία του στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του
Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021, απαριθμώντας τις πολιτικές
της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Για το 2022, ανέφερε τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της
κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, κάτι που φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί
κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση. Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο
στη κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Μιλώντας για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε
τη σημασία μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά. «Πιστεύουμε
πως οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρου αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές»
πρόσθεσε για να συμπληρώσει ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές
τους μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

«Πρέπει να χτίσουμε ένα “δίχτυ ασφαλείας”, όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.
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Γ. Πιτσιλής: Οι τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
Τις τρεις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ παρουσίασε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο ομιλίας
του στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. 

Ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ υποστηρίζει "όλες τις κυβερνητικές ενέργειες
για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις". 

"Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και
χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που
υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα
έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

H δεύτερη προτεραιότητά, πρόσθεσε, είναι "να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση. 

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή. 

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. Ενδεικτικά:
- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023." 

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι "τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί
προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την
ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε
όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.
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Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).
Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό
καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν
προχωρήσουν στην επένδυση". 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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ΑΑΔΕ: Επιταχύνονται οι συμψηφισμοί επιστροφών φόρων- Οι τρεις
προτεραιότητες

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής,
μιλώντας στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους ΑΑΔΕ.

Οι προτεραιότητες αυτές έχουν ως εξής:

- Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις.

Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και
χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που
υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.

Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.

- H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.

Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

- Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες
μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.

Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά:

- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,

- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
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- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.

Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.
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Ο «χάρτης» ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ
Τα έργα που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή»

Τα σχέδια ψηφιοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , καθώς και τις παρεμβάσεις
που έγιναν για την στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, παρουσίασε σήμερα ο
επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο συνέδριο της CAPITAL LINK (INVEST
IN GREECE FORUM) στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής στην ΑΑΔΕ υπάρχουν τρείς προτεραιότητες : στήριξη ευάλωτων που
πλήττονται από τον πληθωρισμό, αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω ψηφιοποίησης και φιλικότερο
περιβάλλον προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.

Σημείωσε μεταξύ των άλλων: 
–Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το
υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις
και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
 Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.  
-Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία  αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δημιουργήσει: 
–Μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή.
-Η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. 
-Στην παρούσα φάση τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
-Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.  
-Υπάρχει  ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 
Ενδεικτικά: 
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS  – τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που
εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους
σταδιακά από το 2023. 

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε
καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες
υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει
την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις,
ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση».

https://www.pentapostagma.gr/politiki/7082519_o-hartis-psifiopoiisis-tis-aade
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16 υποέργα και 260 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ μέσω Ταμείου
Ανάκαμψης

Στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο φιλική προς τους
φορολογούμενους ΑΑΔΕ αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο πλαίσιο
του 23ου Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία», σημείωσε αρχικά ο κ. Πιτσιλής.

H δεύτερη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της με όπλο την
ψηφιοποίηση.

«Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ξεχώρισε κυρίως τη νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, την υποβολή δήλωσης και την πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων
ακινήτων, καθώς μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

«Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο
τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη μετάβαση της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ
σημείωσε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά ανέφερε:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων.

Τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Γ. Πιτσιλή, είναι η ΑΑΔΕ να γίνεται καθημερινά πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.
Είπε μεταξύ άλλων:

«Εχουμε υιοθετήσει άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις
διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το
οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling.
Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη
απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα
με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση».
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε πως οι διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών φόρων
θα επιταχυνθεί.

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας
στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκ.

Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η
ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Αποκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κύριος
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή,
εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους
παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει –
σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση»,
ανέφερε.

Πηγή
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Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη. Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα
θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο
ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται
κάθε μήνα. "Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης",
τόνισε ο Χρ. Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ
παράλληλα επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός. Αυτή η κατάσταση, τόνισε
ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου
και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική "απάντηση" στην κρίση.

https://www.palo.gr/financial/staikoyras-h-elliniki-oikonomia-vrisketai-se-kalo-dromo-kai-exei-thetikes-prooptikes/29095495/
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Ο «χάρτης» ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ – Τα έργα που βρίσκονται στην «πρώτη
γραμμή»

Τα σχέδια ψηφιοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , καθώς και τις παρεμβάσεις
που έγιναν για την στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, παρουσίασε σήμερα ο
επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο συνέδριο της CAPITAL LINK (INVEST
IN GREECE FORUM) στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής στην ΑΑΔΕ υπάρχουν τρείς προτεραιότητες : στήριξη ευάλωτων που
πλήττονται από τον πληθωρισμό, αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω ψηφιοποίησης και φιλικότερο
περιβάλλον προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.

Σημείωσε μεταξύ των άλλων: 
–Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το
υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις
και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
 Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.  
-Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία  αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δημιουργήσει: 
–Μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή.
-Η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. 
-Στην παρούσα φάση τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
-Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.  
-Υπάρχει  ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 
Ενδεικτικά: 
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS  – τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που
εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους
σταδιακά από το 2023. 

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε
καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες
υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει
την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις,
ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση».

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος
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Περισσότερα Εδω
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε πως οι διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών φόρων
θα επιταχυνθεί.

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας
στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκ.

Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η
ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

https://www.tromaktiko.gr/492301/pitsilis-epitachunsi-ton-sumpsifismon-epistrofon-foron-kai-forologikon-ofeilon/
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Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Αποκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κύριος
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή,
εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους
παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει –
σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση»,
ανέφερε.

Πηγή
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε πως οι
διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών φόρων θα
επιταχυνθεί
Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας
στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκ.

Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η
ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Αποκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κύριος
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή,
εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους
παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει –
σύμφωνα με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση»,
ανέφερε.
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Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει δελτίο Τύπου, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της
τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία
θα καταγράφει με λεπτομέρεια το χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η
Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Newsbomb

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε πως οι διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών φόρων
θα επιταχυνθεί.

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας
στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκ.

Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η
ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Αποκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κύριος
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή,
εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους
παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει -
σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση»,
ανέφερε.
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Χρ. Σταϊκούρας: Βυθιζόμαστε σε νέα παγκόσμια κρίση
Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Radar Team

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και
έχει θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα  θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε
μεταξύ άλλων:
Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής  της
αναπτυξιακής πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα
περασμένα χρόνια στην Ελλάδα:

https://radar.gr/article/chr-staikouras-vythizomaste-se-nea-pagkosmia-krisi
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Πιτσιλής: 16 υποέργα και 260 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ μέσω
Ταμείου Ανάκαμψης

Οι τρεις προτεραιότητες που παρουσίασε για την ΑΑΔΕ ο
διοικητής της Γ. Πιτσιλής στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη.
Στις τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση και για μια πιο φιλική προς τους φορολογούμενους ΑΑΔΕ
αναφέρθηκε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο πλαίσιο του 23ου Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

«Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία», σημείωσε αρχικά ο κ. Πιτσιλής.

Με όπλο την ψηφιοποίηση

H δεύτερη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της με όπλο την
ψηφιοποίηση.

«Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ξεχώρισε κυρίως τη νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή. Επίσης, την υποβολή δήλωσης και την πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων
ακινήτων, καθώς μπορούν πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

«Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο
τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων», πρόσθεσε.

Ταμείο Ανάκαμψης και ΑΑΔΕ

Αναφερόμενος στη μετάβαση της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ
σημείωσε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα.

Ενδεικτικά ανέφερε:

– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.
– τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS
– τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια
– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων.

Πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους

Τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Γ. Πιτσιλή, είναι η ΑΑΔΕ να γίνεται καθημερινά πιο
φιλική προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.
Είπε μεταξύ άλλων:

«Εχουμε υιοθετήσει άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις
διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ). Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το
οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling.
Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη
απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε
φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει – σύμφωνα

https://www.ot.gr/2022/04/11/forologia/forologia-eidiseis/pitsilis-16-ypoerga-kai-260-ekat-eyro-gia-psifiopoiisi-aade-meso-tameiou-anakampsis/
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με τον νόμο – την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση».

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

in - analysis
Γαλλία: Ο Μακρόν, η Λεπέν και ο… «τριχασμός»
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Σταϊκούρας: Παρά τον πόλεμο και τις παράλληλες κρίσεις οι οικονομικές
προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές

newsroom

Ειδικότερα κατά την ομιλία του εστίασε στα ακόλουθα:

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές , παρόλο που
στην παρούσα φάση επηρεάζονται από τις παράλληλες κρίσεις, και ιδίως την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.

«Η κρίση αυτή – με τα σημερινά δεδομένα – πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία μας.
Δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν οδηγεί σε μη αντιστρεπτές καταστάσεις. «Θολώνει» τα
επιτεύγματα και τις ευοίωνες προοπτικές της χώρας, αλλά δεν καταστρέφει την – διεθνώς – καλή εικόνα
της» σημείωσε κατά την ομιλία του ο Έλληνας υπουργός.

Κι συνέχισε: Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων μπροστά μας  και είμαστε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια υπεύθυνη, συνετή και διορατική οικονομική πολιτική, η οποία στοχεύει
στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια, στην περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των συνιστωσών του ΑΕΠ, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της
χώρας, στην έξοδο από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, στην επίτευξη μονοψήφιου
ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, στη σταδιακή επάνοδο σε βιώσιμη θετική δημοσιονομική
ισορροπία, στην ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, και ιδίως των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης, και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Μέσω της συνεκτικής στρατηγικής μας, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες και
τις νέες προκλήσεις, να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική, εξωστρεφή, ανταγωνιστική,
καινοτόμο και ανθεκτική και να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια νέα εποχή υψηλής, βιώσιμης και
κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.»

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική

συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A
New Era – A New Direction for Greece” τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε συνεργασία
με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των
Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη
υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε έναν θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου ,
καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και
εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω webcast με θέμα “A New
Era – A New Direction For Greece”.

Διαβάστε ακόμη:

Ο Όμιλος Quest του Θ. Φέσσα δίνει €1,4 εκατ. από τα κέρδη του σε 1.300 εργαζομένους του

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/ar-AAW630R?li=BBqxHCt
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Πιτσιλής: Στόχος να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση

Στην ψηφιακή τεχνολογία και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων επενδύει η ΑΑΔΕ
προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απασχολούνται οι φορολογούμενοι με τις υποχρεώσεις τους προς
την εφορία.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα παίξουν τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα,
υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 

Ενδεικτικά: 
- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, 
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics. 
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS 
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια 
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας. 

Σύμφωνα με όσα είπε σε ομιλία του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο 23ο Capital Link Invest in
Greece Forum, στη Νέα Υόρκη, «επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη
αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται
στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου
προκύπτει και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα». 

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής η ΑΑΔΕ τα τελευταία δύο χρόνια έχει πετύχει αρκετά πράγματα, καθώς έχει
δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή. 

Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή
τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις
εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων. 

Ο κ. Πιτσιλής μίλησε για ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζει χρόνο τόσο η
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής, στην ΑΑΔΕ «υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη
στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα
εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία. 

Ως τρίτη προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε καθημερινά
πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την
απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να
είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις. Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά
εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών (ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου
διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ)». 

Όπως επεσήμανε ο κ. Πιτσιλής, ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Αυτό αφορά ένα νέο πλαίσιο, που θα
επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους υπάρχει φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.

Ακολουθήστε το Dikaiologitika News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο
Dikaiologitika.gr
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

https://www.bankwars.gr/p-tsaklogloy-oi-metarrythmiseis-einai-pros-ofelos-tis-oikonomias-kai-tis-koinonikis-synochis/
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Πιτσιλής: Επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και
φορολογικών οφειλών

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε πως οι διαδικασίες συμψηφισμών και επιστροφών φόρων
θα επιταχυνθεί.

Την επιτάχυνση των συμψηφισμών επιστροφών φόρων και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
προανήγγειλε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας
στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκ.

Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η
ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.

Επίσης, τόνισε πως η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν
πλέον να γίνονται ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Αποκάλυψε δε πως αυτή τη στιγμή τυποποιούνται ελεγκτικές, όσο και εισπρακτικές διαδικασίες, αλλά και
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές των φόρων.

Για παράδειγμα, είπε πως σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής,
ταυτόχρονα χρωστούν στη φορολογική διοίκηση ή/και στα ασφαλιστικά ταμεία και η διαδικασία του
συμψηφισμού γίνεται χειρόγραφα και τοπικά.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους. Αυτή τη
χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ο κύριος
Πιτσιλής.

Τέλος, είπε πως ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΑΑΔΕ είναι
το καθεστώς ruling. «Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ruling (δηλαδή,
εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους
παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει -
σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επένδυση»,
ανέφερε.

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1302624/pitsilis-epitaxynsi-ton-sympsifismon-epistrofon-foron-kai-forologikon-ofeilon
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Σταϊκούρας: «Βυθιζόμαστε – Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη»
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μας ενημέρωσε από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, πως
βυθιζόμαστε σε νέα κρίση.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά . Οι ρυθμοί
ανάπτυξης μειώνονται. Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη
από αυτή την κατάσταση που φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας,
μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι πολίτες αύξησαν το εισόδημά τους το 2021 - Το που το ξόδεψαν δεν
το γνωρίζω» (video)

https://www.2020mag.gr/politics/4845-staikoyras-vythizomaste-kamia-xora-den-tha-vgei-aloviti
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Ο «χάρτης» ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ – Τα έργα που βρίσκονται στην «πρώτη
γραμμή»

Τα σχέδια ψηφιοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , καθώς και τις παρεμβάσεις
που έγιναν για την στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, παρουσίασε σήμερα ο
επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο συνέδριο της CAPITAL LINK (INVEST
IN GREECE FORUM) στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής στην ΑΑΔΕ υπάρχουν τρείς προτεραιότητες : στήριξη ευάλωτων που
πλήττονται από τον πληθωρισμό, αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω ψηφιοποίησης και φιλικότερο
περιβάλλον προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.

Σημείωσε μεταξύ των άλλων: 
–Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το
υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις
και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
 Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.  
-Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία  αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δημιουργήσει: 
–Μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή.
-Η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. 
-Στην παρούσα φάση τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
-Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.  
-Υπάρχει  ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 
Ενδεικτικά: 
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους
σταδιακά από το 2023. 

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε
καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες
υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει
την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις,
ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/politiki/o-chartis-psifiopoiisis-tis-aade-ta-erga-poy-vriskontai-stin-proti-grammi/
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Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

1. Η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να ακολουθεί τις πραγματικές αναταραχές
στον εφοδιασμό.

2. Οφείλουμε να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η αποδέσμευση του κόστους των ορυκτών καυσίμων από τις
τιμές του ρεύματος.

3. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων αερίου είναι σημαντικές και θα
πρέπει να συνδυαστούν με κοινή αγορά φυσικού αερίου

4. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα «δίκτυ ασφαλείας», όπως και κάναμε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα:

1. Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Παρατηρήσαμε μία ισχυρή ανάκαμψη 8,3% το 2021 και
αναμένουμε τουλάχιστον 3% το 2022, ενώ από το 2023 και έπειτα αναμένεται ακόμη υψηλότερος
ρυθμός ανάπτυξης

2. Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ
3. Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία.
4. Επίτευξη μονοψήφιων NPEs στις ελληνικές τράπεζες

https://www.neasamos.gr/?p=96938
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5. Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
6. Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία
7. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023

https://www.neasamos.gr/?p=96938
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή – Πιο δυναμική από ότι
αναμενόταν η ανάκαμψη το 2021

O Έλληνας πρωθυπουργός στο πλαίσιo του Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link αναφέρθηκε στα
βήματα της Ελλάδας, στην μετατροπή της σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο και στη ανάπτυξη των
ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων - Goldman Sachs για Ελλάδα: Η ανάκαμψη της οικονομίας θα
καθυστερήσει αλλά δεν θα εκτροχιαστεί (πίνακας)

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021  ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν και
θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους». Αυτό τόνισε κατά την ομιλία του ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital
Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece”.

Ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες
χώρες, οι ελληνικές επιχειρήσεις έγιναν πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς, ενώ η Ελλάδα
μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία.

Αναλυτικά, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη προς τους
επενδυτές:
«Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link . Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν , και
θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες
προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον
τουρισμό μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία
ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς
επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία  και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική
θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
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εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες,
περισσότεροι Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις
εκμεταλλευτούν. Και καθώς η δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις
θα επιλέξουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία
και τη χώρα συνολικά.

Κυρίες και κύριοι,

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και
να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν , η αξία
της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη. Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο
όνομα «Ελλάδα 2.0», το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από
το πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.
Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία».

Διαβάστε ακόμη:

Με «ρεύμα» από τη ΔΕΗ το Χρηματιστήριο Αθηνών – Στο υψηλό ημέρας με κέρδη άνω του 1%

Ενέργεια: Στρατηγική συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης (upd)

MSC Cruises: Για πρώτη φορά home port από το λιμάνι του Πειραιά με το MSC Lirica (pics)
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ΜΕΝΟΥ Συνέδριο Capital Link – Μητσοτάκης: Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ
σημαντικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link με κεντρικό θέμα «Μια
νέα εποχή, μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα». Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, την στήριξη της
ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας και κορυφαίες επιχειρήσεις.

Σε μια εποχή όπου η διεθνής αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται, παράγοντες
του χρηματοπιστωτικού κόσμου, επενδυτές, επιχειρηματίες και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης συζητούν
διεξοδικά τις προοπτικές που διαμορφώνονται, εξετάζουν τα πιθανά σενάρια της επόμενης ημέρας και
διερευνούν τις ευκαιρίες που διανοίγονται για επενδυτικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός στο χαιρετισμό του ανέφερε πως «μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της
χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει
όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη
στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν – αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
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επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

ανταπόκριση από Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

https://evrytanika.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-capital-link-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af-%cf%87%cf%84%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85/


http://www.onvolos.gr/

 Publication date: 11/04/2022 19:35

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Χρ. Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα

Μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link  που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη ο Υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε οτι “από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία
δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών εξωγενών κραδασμών στους τομείς της υγείας,
της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την
υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα στοχευμένων και αποτελεσματικών
πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.”

Μεταξύ άλλων όπως ανέφερε ο κ Σταϊκούρας το 2021 “επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V».
Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά.
Υποστηρίχτηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.Τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.Η ελληνική κυριαρχία
αναβαθμίστηκε. Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλικής προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική”.

“Η αποτελεσματικότητα αυτής της οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται από όλα τα
«ενδιαφερόμενα μέρη», όπως οι ευρωπαίοι εταίροι, τα διεθνή ιδρύματα, οι οίκοι αξιολόγησης
και οι επενδυτές. Κατά συνέπεια, η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και
οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική
προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις. Λόγω του
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα,
χειροτερεύει. Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες στην οικονομία βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή
πίεση. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και
φυσικά η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Και οι εθνικές ενέργειες για την
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν. Χρειάζονται λοιπόν συλλογικές
απαντήσεις, άμεσα” πρόσθεσε.

“Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την
ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι
υψίστης σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε -εσωτερικά- μια συνετή, φιλική προς την
ανάπτυξη και μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη
περισσότερο τα θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η πολιτική ατζέντα βασίζεται σε 7 πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων,
προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.

2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική
δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και
μετά.
Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα
φορολογικά έσοδα, ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο γιατί: έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια, το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει
στον επίσημο τομέα και
παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η
ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων της GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με
τον ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας. θετικό
αντίκτυπο στο προφίλ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και δημιουργούν κάποιες οικονομίες για τον
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ελληνικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον, το ελληνικό χρέος παρουσιάζει χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες,
της τάξης του 10% του ΑΕΠ για πολλά επόμενα χρόνια.
Τέλος, διατηρούμε σημαντικά ταμειακά αποθέματα, των οποίων η αξία ισούται με περίπου το 20% του
ΑΕΠ, από τα υψηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Έτσι η Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της.

4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.Έχουμε
αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας
Περιουσιακών Στοιχείων (HCAP) και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η πρόοδος του έργου του Ελληνικού, σε λιμάνια, μαρίνες, ενεργειακές εταιρείες, κέντρα logistics, είναι
ενδεικτική της επιτυχημένης πορείας του Σχεδίου.
Επιπλέον, ψηφίσαμε μια νέα εργατική νομοθεσία, βελτιώνοντας – ταυτόχρονα – τόσο το επιχειρηματικό
περιβάλλον όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προσωπική ισορροπία.
Ολοκληρώσαμε επίσης μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αναδιοργάνωση της διοίκησης των συντάξεων, την
απλούστευση του πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων, την παροχή σύγχρονου καθεστώτος
εταιρικής διακυβέρνησης, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την τόνωση της έρευνας και της
καινοτομίας, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό.
Τέλος, τις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε από τη Βουλή νέο νόμο, που φέρνει επανάσταση στο πλαίσιο
αναβάθμισης/επαναπροσαρμογής δεξιοτήτων της χώρας μας. Πράγματι, τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια,
ψηφίσαμε 298 νόμους από τη Βουλή των Ελλήνων, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών μας
και κάνοντας την ελληνική οικονομία πιο φιλική για τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους δείκτες διακυβέρνησης που
δημοσιεύουν οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Διεθνής Διαφάνεια.
Στο μέλλον, ορισμένοι από τους τομείς εστίασης περιλαμβάνουν:
διεύρυνση της φορολογικής βάσης με περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης φόρων,
αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα,
τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και δικαστικού συστήματος,
ενίσχυση της μετάβασης στο πράσινο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης,
συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους
σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
Για να το παραλάβουμε, ολοκληρώσαμε ορόσημα που αφορούν 8 μεταρρυθμίσεις και 7 επενδύσεις, που
αφορούν μεταξύ άλλων:
ηλεκτροκίνηση και εξοικονόμηση ενέργειας,
την οργανωτική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
η νέα νομοθεσία για την επιχειρηματική εξωστρέφεια, η φορολογική κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και ελέγχου.

7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε: την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την εμβάθυνση της Ένωσης
Κεφαλαιαγορών,
τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας,
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Όσον αφορά το τελευταίο, δεδομένης της αύξησης των δεικτών του δημόσιου χρέους τα τελευταία δύο
χρόνια, η επαναφορά των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων δεν έχει νόημα από οικονομική άποψη και
δεν θα ήταν αξιόπιστη για τις αγορές. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει,
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μεταξύ άλλων, ότι: Τα μονοπάτια μείωσης του χρέους δεν είναι προφορτωμένα στον απόηχο της
πανδημικής κρίσης, η δημοσιονομική πολιτική είναι αντικυκλική,
προστατεύεται η παραγωγική επένδυση. Επιπλέον, υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο που ενισχύει την εθνική
ιδιοκτησία των σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική
εποπτεία, καθώς και τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας”.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με ξένους θεσμικούς Επενδυτές,
πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds
με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ Σταικούρας έδωσε συνέντευξη στους Financial Times και στην Wall Street Journal και
παράλληλα είχε σειρά συναντήσεων με Ομογενειακά και Διεθνή Media που συμμετείχαν στο
συνέδριο.

O επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank κ. Τάσος Αναστασάτος  μιλώντας στο
επενδυτικό συνέδριο ανέφερε πως “η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της
επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε
εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η
ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι
εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.
Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα
κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν
επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες.

Ανταπόκριση: Λένα Αργύρη

Περισσότερα Εδω
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Γ. Πιτσιλής : Προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την
αποτελεσματικότητά μας με όπλο την ψηφιοποίηση.

Oμιλία Διοικητή ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη,
11.04.2022

                                      
 Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ, Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ, ΣΤΟ 23ο CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM, ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,
11.04.2022 

Στην ΑΑΔΕ έχουμε τρεις προτεραιότητες: 

Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές
πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το υπουργείο Οικονομικών
και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων,
που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
 
Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία. 

H δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας με όπλο την
ψηφιοποίηση.

Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει και το
εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
 
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα.
 
Έχουμε δημιουργήσει μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν
φτάσει στο 100% αυτή τη στιγμή.
 
Επίσης, η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα.

Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες
μας, τόσο τις ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.

Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια. 

Για παράδειγμα, σήμερα 7 στους 10 φορολογούμενους που δικαιούνται φοροεπιστροφής, ταυτόχρονα
χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και η διαδικασία του συμψηφισμού
γίνεται χειρόγραφα και τοπικά. 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσος χρόνος ξοδεύεται και από εμάς και από τους φορολογούμενους.
 
Αυτή τη χρονιά έχουμε στοχεύσει τις προσπάθειές μας στο να ψηφιοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Επίσης, για το σκοπό της μετάβασης της Φορολογικής Διοίκησης στην επόμενη γενιά, έχουμε ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο, για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,
συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 
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Ενδεικτικά:
- τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
- τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics. 
- τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS 
- τον εντοπισμό των φορτηγών και των containers που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια 
- την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας. 

Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους σταδιακά από
το 2023.
Τρίτη μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και
τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε
την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της,
δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις, ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις
υποθέσεις.
 
Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).
 
Ένα νέο εργαλείο για τους επενδυτές, το οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών, είναι το καθεστώς ruling. Δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη
χορήγηση ruling (δηλαδή, εξειδικευμένη απάντηση) για ξένες επενδύσεις, που  ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο ποσό, ώστε να τους παρέχουμε φορολογική σταθερότητα και ασφάλεια, σε σχέση με το
φορολογικό καθεστώς, που θα διέπει - σύμφωνα με τον νόμο - την επένδυσή τους, ώστε να το γνωρίζουν
πριν προχωρήσουν στην επένδυση.
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Ο Χρ. Σταϊκούρας στη Νέα Υόρκη, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link
“Invest in Greece Forum”

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του
Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,  ενώ την ίδια μέρα θα δώσει
συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και στους Financial Times.

Την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

I would like to thank Capital Link for inviting me and offering the opportunity to share some thoughts οn
the state of play of the Greek economy and its positive prospects, in these challenging – globally – times.

Ladies and Gentlemen,
Since the beginning of 2020, the world economy is being tested by a series of unprecedented and
consecutive exogenous shocks in the fields of health, energy and geopolitics.
Amid these crises and despite the turbulences and high uncertainty and volatility caused by them, the
Greek economy has demonstrated remarkable resilience and important achievements, as a result of the
well-targeted and effective policies pursued by the Government, protecting incomes, jobs and businesses.
Among others, in 2021:
� A “V-shape” recovery has been recorded.
� Investments and exports of goods and services were strengthened.
� Unemployment has shrunk, significantly.
� The real disposable income of households was supported.
� The economic sentiment improved.
� Non-performing loans decreased and deposits increased, drastically.
� The Greek sovereign was upgraded.

All these achievements are due to and based on the implementation of a prudent, coherent, reform-
oriented, growth-friendly and insightful economic policy.
The effectiveness of that economic policy is acknowledged by all “stakeholders”, like European partners,
international institutions, rating agencies and investors.
Consequently, the “big picture” of the Greek economy is positive and its prospects are even more positive.
However, I have to acknowledge that this positive outlook is blurred, by new, serious exogenous difficulties
and challenges.
Due to the ongoing war in Ukraine, the situation of the European economies, each month, is getting worse.
Many leading factors in the economy are, once again, under severe pressure.
The negative effects have spread throughout the supply chains and consumer sentiment.
We are sinking, more and more, into the quicksand of the new global economic crisis.
Citizens’ disposable income is shrinking dramatically.
Growth rates are declining.
Inflation is fast increasing.
No country will get out of this situation, and of course this includes Greece, unscathed.
And national actions to address the economic consequences are not enough.
Thus, collective, responses are needed, immediately.
In this context, and as far as Europe is concerned, I would like to share the following comments:
1st. Developments in the price of natural gas do not seem to be consistent with the actual disruptions in
supply.
This implies a need for interventions to reduce existing distortions and destabilizing speculative pressures.
2nd. We need to look at how the prices of fossil fuels will be decoupled from the price of electricity, which
is at very high levels, regardless of whether it is produced from cheaper energy sources.
3rd. We believe that attempts towards ensuring adequate storage of gas are very important and should be
complemented by joint purchases, so as to take advantage of the market power that the European Union,
as a single buyer, can exercise.
4th. We need to build a “safety net”, as we successfully did during the pandemic, for households and
businesses.
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Ladies and Gentlemen,
The recent events reconfirm the importance of being prepared for any eventuality, building up resilience to
cope with shocks and building for the future.
Thus, irrespectively of the actions that will take place globally, it is of outmost importance to continue
implementing – internally – a prudent, growth-friendly and reform-oriented economic policy agenda,
improving even more the fundamentals of the Greek economy.
This policy agenda is based upon 7 pillars:

1st Pillar: Providing well-targeted, one-off support measures, especially for the most vulnerable households
and enterprises, utilizing the available European and national tools, in order to reduce mainly the heavy
energy cost on disposable income.

2nd Pillar: Following a prudent fiscal policy.
We expect a much better than projected fiscal outcome for 2021, a significant fiscal consolidation in 2022,
and the achievement of realistic primary surpluses from 2023 onwards.
This credible fiscal path is mainly based on growth, with higher permanent tax revenues, enhanced by
growth-friendly reduction on taxes and social security contributions.

3rd Pillar: Implementing a smart issuing strategy.
Greek public debt, as confirmed recently by IMF, ESM and the European Commission, is sustainable,
because:
� it has a long weighted average maturity,
� most of it is held by the official sector, and
� it presents a significant fixed rate component.
The full early repayment of Greece’s outstanding IMF loans, as well as the announced prepayment of a
portion of its GLF loans, at the end of this year, according to the ESM, “send a positive signal to markets
about Greece’s financing position, have a positive impact on Greece’s public debt profile and generate
some savings for the Greek budget.”

Additionally, Greek debt presents low average annual gross financing needs, in the range of 10% of GDP
for many years ahead.
Finally, we maintain substantial cash buffers, whose value is equal to approximately 20% of GDP, among
the highest among European countries.
Thus Greece, under all circumstances, will service its public debt.

4th Pillar: Enhancing liquidity in the real economy.
This will be achieved through 3 routes:
1st. Credit expansion, as started being observed in 2021, based on improving banks’ balance sheets.
New credit, in 2021, stood at 20.2 billion euros.

2nd. The implementation of the Loan Facility of the Recovery and Resilience Plan.
This is an innovative financing mechanism, aiming to fill the large national investment gap observed in
Greece over the past decade, using financial leverage as a multiplier for private investment.
The Loan Facility finances only productive investment in selected areas, like green, digital, extroversion,
innovation and economies of scale, using a funding scheme ensuring that all players have skin in the
game, that the RRF regulation requirements are met, subject to independent audits and controls.
Investment projects financed by the Loan Facility are selected on purely market-based criteria, by the
participating international Financial Institutions, like EIB and EBRD, as well as commercial banks, without
any state involvement.
These will be the only assessors of the viability of the investment projects and the creditworthiness of the
borrower.

3rd. The implementation of the new insolvency framework, which is, truly, state-of-the-art.
Indeed, we have achieved the first successful debt settlements through its out-of-court workout platform,
and the first acceptances by debtors.
Additionally, we elaborate a number of measures and reforms, including the establishment of a Public
Credit Bureau and a Central Credit Registry, as well as the implementation of a National Strategy for
Private Debt Management, in order to prevent future private debt build-up and enhance the secondary NPL
market.

5th Pillar: Implementing structural changes and utilizing public property.
We have developed an ambitious Asset Development Plan, through the Hellenic Corporation of Assets
(HCAP) and the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), which is on track.
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The Plan includes several privatizations and long-term lease projects.
The progress of the Hellenikon project, on ports, marinas, energy companies, logistics centers, is
indicative of the Plan’s successful path.
Moreover, we have passed a new labour law, improving – at the same time – both the business
environment and workers’ rights and personal line balance.
We have also completed a number of important reforms to modernize and digitalize public administration,
to reorganize the pension administration, to simplify the framework for investment licensing, to provide a
modern corporate governance regime, to establish tax incentives to boost research and innovation, as well
as to attract investment and human capital from abroad.
Finally, in the next few days we will pass from Parliament a new law, bringing a revolution to the
upskilling/re-skilling framework of our country.
Indeed, over the last almost 3 years, we have passed 298 laws from the Greek Parliament, improving our
citizens’ everyday life and making the Greek economy more friendly for business.
At the same time, Greece has made significant progress in all governance indicators published by
organizations, such as the World Bank and Transparency International.
Going forward, some of the focus areas include:
� broadening the tax base by further improving tax collection,
� increasing public sector’s efficiency and productivity,
� improving the educational and the justice system,
� enhancing transition to the green, sustainable economic model.

6th Pillar: Rationally utilizing the available European funds, having at the forefront the Recovery and
Resilience Fund and the new EU Cohesion funds National Strategic Reference Framework, around 80 billion
euros up to 2027.
In terms of percentage in GDP, this is an amount double than the funds Greece received in the context of
the Marshal Plan!
The National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, is in full swing.
To date, 173 planned projects and subprojects have been incorporated into the implementation phase, of
total face value equal to 8.5 billion euros.
Last Friday, Greece received the first installment of grants and loans, totaling almost 3.6 billion euros.
In order to receive it, we completed milestones relating to 8 reforms and 7 investments, relating – among
others – to:
� electro mobility and energy savings,
� the organizational reform of the Public Employment Service,
� the new legislation of business extroversion, the tax codification, the modernization of the Hellenic
Capital Market Commission,
� the setting up of the management, control and audit systems.

7th Pillar: Actively participating in the initiatives for the new European economic architecture.
Among others, we support:
� the completion of the Banking Union,
� the deepening of the Capital Markets Union,
� the agreement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of
the Economy,
� the reform of the Stability and Growth Pact.
As far as the latter is concerned, given the increase in public debt ratios over the last couple of years, a
reinstatement of the present fiscal rules makes little economic sense and would not be credible with
markets.
The revised fiscal framework should ensure, among others, that:
� debt reduction paths are not frontloaded in the aftermath of the pandemic crisis,
� fiscal policy is counter-cyclical,
� productive investment is protected.
Moreover, we support a framework fostering national ownership of fiscal adjustment plans, a medium-term
approach in fiscal surveillance, as well as the establishment of a central fiscal capacity.

Ladies and Gentlemen,
The continuation of policy implementation based on these 7 pillars, will lead to the achievement of 7
specific targets we have set the previous years:

1st Target: Achieving high growth rates.
We observed a strong recovery, of 8.3% in 2021, we project a growth rate above 3% in 2022, and we
expect significant growth rates from 2023 onwards.
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The reforms, already under implementation, included also in our national Recovery and Resilience Plan,
will be paying “growth dividends” for many years to come.

2nd Target: Achieving sustainable growth, through improving the quality of GDP.
Indeed, both investment and export components increased strongly in 2021.
We expect, according to the European Commission estimates, the highest – compared with EU peers –
percentage increases in 2022 and 2023.

3rd Target: Exiting the Enhanced Surveillance Mechanism.
As Executive Vice-President of the European Commission Valdis Dombrovskis mentioned last Friday, we
are going to “transit out of Enhanced Surveillance this summer and receive the final tranches of debt
relief, which is to be decided in June.”

4th Target: Achieving single-digit rate of non-performing loans on banks’ balance sheets.
At the end of December 2021, the total stock of NPEs declined to 18.4 billion euros, and the NPEs ratio
dropped to 12.8%, the lowest readings since June 2010.
Indeed, in 2021, two out of four large systemic banks achieved this objective.

5th Target: Reducing poverty and inequalities.
The proportion of the population at risk of poverty or social exclusion declined in 2020.
Overall, based on the available data, the inequality indicators show:
� strengthening the position of the middle class against the richer income groups,
� reducing the risk of poverty and social exclusion in the general population,
� stabilizing the position of the poorest income groups against the richer ones.

6th Target: Moving towards fiscal balance.
I have already commented on that.

7th Target: Obtaining the investment grade, in 2023.
We are moving towards achieving this objective.
In the last 3 years, despite the consecutive crises we had to face, we have been upgraded by rating
agencies 8 times.

Ladies and Gentlemen,
I spoke to you, today, about the 7 pillars and the 7 goals of our economic policy.
We know where we are, we know where we want to go, and we know how to go!
Despite difficulties and international volatility, Greece is efficiently implementing reforms and coherent
policies which provide the impetus to form a more resilient and inclusive economic landscape, achieving
high and sustainable growth, creating many jobs and enhancing social cohesion.

 

Δείτε ΟΛΑ τα νέα του  FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο FACEBOOK
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Χρ. Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα

Μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link  που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη ο Υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε οτι “από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία
δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών εξωγενών κραδασμών στους τομείς της υγείας,
της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την
υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα στοχευμένων και αποτελεσματικών
πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.”

Μεταξύ άλλων όπως ανέφερε ο κ Σταϊκούρας το 2021 “επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V».
Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά.
Υποστηρίχτηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.Τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.Η ελληνική κυριαρχία
αναβαθμίστηκε. Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλικής προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική”.

“Η αποτελεσματικότητα αυτής της οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται από όλα τα
«ενδιαφερόμενα μέρη», όπως οι ευρωπαίοι εταίροι, τα διεθνή ιδρύματα, οι οίκοι αξιολόγησης
και οι επενδυτές. Κατά συνέπεια, η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και
οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική
προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις. Λόγω του
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα,
χειροτερεύει. Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες στην οικονομία βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή
πίεση. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και
φυσικά η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Και οι εθνικές ενέργειες για την
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν. Χρειάζονται λοιπόν συλλογικές
απαντήσεις, άμεσα” πρόσθεσε.

“Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την
ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι
υψίστης σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε -εσωτερικά- μια συνετή, φιλική προς την
ανάπτυξη και μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη
περισσότερο τα θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η πολιτική ατζέντα βασίζεται σε 7 πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων,
προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.

2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική
δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και
μετά.
Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα
φορολογικά έσοδα, ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο γιατί: έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια, το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει
στον επίσημο τομέα και
παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η
ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων της GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με
τον ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας. θετικό
αντίκτυπο στο προφίλ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και δημιουργούν κάποιες οικονομίες για τον
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ελληνικό προϋπολογισμό.
Επιπλέον, το ελληνικό χρέος παρουσιάζει χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες,
της τάξης του 10% του ΑΕΠ για πολλά επόμενα χρόνια.
Τέλος, διατηρούμε σημαντικά ταμειακά αποθέματα, των οποίων η αξία ισούται με περίπου το 20% του
ΑΕΠ, από τα υψηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Έτσι η Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της.

4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.Έχουμε
αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας
Περιουσιακών Στοιχείων (HCAP) και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η πρόοδος του έργου του Ελληνικού, σε λιμάνια, μαρίνες, ενεργειακές εταιρείες, κέντρα logistics, είναι
ενδεικτική της επιτυχημένης πορείας του Σχεδίου.
Επιπλέον, ψηφίσαμε μια νέα εργατική νομοθεσία, βελτιώνοντας – ταυτόχρονα – τόσο το επιχειρηματικό
περιβάλλον όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προσωπική ισορροπία.
Ολοκληρώσαμε επίσης μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αναδιοργάνωση της διοίκησης των συντάξεων, την
απλούστευση του πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων, την παροχή σύγχρονου καθεστώτος
εταιρικής διακυβέρνησης, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την τόνωση της έρευνας και της
καινοτομίας, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό.
Τέλος, τις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε από τη Βουλή νέο νόμο, που φέρνει επανάσταση στο πλαίσιο
αναβάθμισης/επαναπροσαρμογής δεξιοτήτων της χώρας μας. Πράγματι, τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια,
ψηφίσαμε 298 νόμους από τη Βουλή των Ελλήνων, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών μας
και κάνοντας την ελληνική οικονομία πιο φιλική για τις επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους δείκτες διακυβέρνησης που
δημοσιεύουν οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Διεθνής Διαφάνεια.
Στο μέλλον, ορισμένοι από τους τομείς εστίασης περιλαμβάνουν:
διεύρυνση της φορολογικής βάσης με περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης φόρων,
αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα,
τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και δικαστικού συστήματος,
ενίσχυση της μετάβασης στο πράσινο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης,
συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους
σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
Για να το παραλάβουμε, ολοκληρώσαμε ορόσημα που αφορούν 8 μεταρρυθμίσεις και 7 επενδύσεις, που
αφορούν μεταξύ άλλων:
ηλεκτροκίνηση και εξοικονόμηση ενέργειας,
την οργανωτική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
η νέα νομοθεσία για την επιχειρηματική εξωστρέφεια, η φορολογική κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και ελέγχου.

7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε: την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την εμβάθυνση της Ένωσης
Κεφαλαιαγορών,
τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας,
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Όσον αφορά το τελευταίο, δεδομένης της αύξησης των δεικτών του δημόσιου χρέους τα τελευταία δύο
χρόνια, η επαναφορά των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων δεν έχει νόημα από οικονομική άποψη και
δεν θα ήταν αξιόπιστη για τις αγορές. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει,
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μεταξύ άλλων, ότι: Τα μονοπάτια μείωσης του χρέους δεν είναι προφορτωμένα στον απόηχο της
πανδημικής κρίσης, η δημοσιονομική πολιτική είναι αντικυκλική,
προστατεύεται η παραγωγική επένδυση. Επιπλέον, υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο που ενισχύει την εθνική
ιδιοκτησία των σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική
εποπτεία, καθώς και τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας”.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με ξένους θεσμικούς Επενδυτές,
πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds
με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ Σταικούρας έδωσε συνέντευξη στους Financial Times και στην Wall Street Journal και
παράλληλα είχε σειρά συναντήσεων με Ομογενειακά και Διεθνή Media που συμμετείχαν στο
συνέδριο.

O επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank κ. Τάσος Αναστασάτος  μιλώντας στο
επενδυτικό συνέδριο ανέφερε πως “η ελληνική οικονομία, μετά από μια ταχεία ανάκαμψη το 2021, που της
επέτρεψε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία, είχε
εισέλθει στο 2022 με τους πρόδρομους δείκτες να σηματοδοτούν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η
ουκρανική κρίση, όπως και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει
επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, αλλά δεν θα ανατρέψει την πραγμάτωση του
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Το μέγεθος του αντίκτυπου της κρίσης θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες, όπως η διάρκεια του πολέμου, η φύση και η διάρκεια των κυρώσεων της ΕΕ και τα μέτρα
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς οι
εμπορικοί, τουριστικοί και χρηματοοικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι σχετικά μικροί.
Ωστόσο, η Ελλάδα έχει έκθεση στις ρωσικές εισαγωγές για το ενεργειακό της μείγμα και η αυξημένη
αβεβαιότητα μπορεί να επιδράσει στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδύσεων στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η
δραστηριότητα σε αρκετούς κλάδους συνεχίζει αμείωτη και υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή
τουριστική σεζόν, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2ος μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα κεφάλαια της ΕΤΕπ. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα
κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, όχι μόνο παρέχουν άφθονη ρευστότητα, αλλά βοηθούν
επίσης στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση της
επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες (πράσινη
μετάβαση και ψηφιοποίηση ειδικότερα), καθώς και μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συνοδεύουν την εκταμίευση των κεφαλαίων. Οι οικονομικές προοπτικές υποστηρίζονται από
διευκολυντική νομισματική πολιτική -ευέλικτη επανεπένδυση έως το τέλος του 2024 των ελληνικών
ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP της ΕΚΤ -, συνεχιζόμενα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης, μαξιλάρι ρευστότητας άνω των €31 δισ. και σημαντικά βελτιωμένες χρηματοοικονομικές
συνθήκες.

Ανταπόκριση: Λένα Αργύρη
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Συνέδριο Capital Link – Μητσοτάκης: Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό
Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link με κεντρικό θέμα «Μια
νέα εποχή, μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα». Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, την στήριξη της
ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας και κορυφαίες επιχειρήσεις.

Σε μια εποχή όπου η διεθνής αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται, παράγοντες
του χρηματοπιστωτικού κόσμου, επενδυτές, επιχειρηματίες και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης συζητούν
διεξοδικά τις προοπτικές που διαμορφώνονται, εξετάζουν τα πιθανά σενάρια της επόμενης ημέρας και
διερευνούν τις ευκαιρίες που διανοίγονται για επενδυτικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός στο χαιρετισμό του ανέφερε πως «μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της
χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει
όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη
στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν – αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.
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Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

ανταπόκριση από Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη
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ΜΕΝΟΥ Ρυθμός ανάπτυξης άνω του 3% – Οι 7 πυλώνες και οι 7 στόχοι – Η
ομιλία του Χρ. Σταϊκούρα στη Ν. Υόρκη

Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3% εφέτος «βλέπει» ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταικούρας, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και το 2023.
Μιλώντας σήμερα στη Νέα Υόρκη  των ΗΠΑ στο 23Ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, αφού
αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και
επιχειρήσεων, σημείωσε ότι η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές
της ακόμη πιο θετικές».

https://t.co/9ajg2KiWew @CapitalLink

— Christos Staikouras (@cstaikouras) April 11, 2022

Ωστόσο, ο κ. Σταικούρας σημείωσε σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία:
«οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες
και προκλήσεις. Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών
οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει.

Πολλοί κορυφαίοι κλάδοι στην οικονομία βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή πίεση.
Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα.
Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα.
Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα.
Και οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν.
Χρειάζονται συλλογικές απαντήσεις, άμεσα».

Ο υπουργός Οικονομικών προχώρησε μάλιστα και σε συγκεκριμένες προτάσεις για να περιοριστούν οι
επιπτώσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:
-Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές διαταραχές
στον εφοδιασμό.
Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων και των
αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
-Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες
πηγές ενέργειας.
-Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ
σημαντικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, φυσικού αερίου.
-Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως κάναμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στο εσωτερικό μέτωπο ο κ. Σταικούρας είπε ότι τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη
σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση
κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υψίστης
σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε –εσωτερικά– μια συνετή, φιλική προς την ανάπτυξη και
μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη
στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτή η ατζέντα πολιτικής βασίζεται σε 7 πυλώνες:
1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων,
προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.
2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική
δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και
μετά.
Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα
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φορολογικά έσοδα, τα οποία ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο, διότι:
-έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια,
-το μεγαλύτερο μέρος του κατέχεται από τον επίσημο τομέα και
-παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η
ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον
ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας.
4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από 3 διαδρομές:
-Πιστωτική επέκταση, όπως άρχισε να παρατηρείται το 2021, με βάση τη βελτίωση των ισολογισμών των
τραπεζών.
Η νέα πίστωση, το 2021, διαμορφώθηκε στα 20,2 δισ. ευρώ.
-Εφαρμογή της Δανειακής Διευκόλυνσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
-Εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο είναι πραγματικά υπερσύγχρονο.
5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Έχουμε αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής
Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης,
συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους
σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε:
– την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,
– την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών,
– τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, και:
-τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η συνέχιση της εφαρμογής της πολιτικής με βάση αυτούς τους 7 πυλώνες, θα οδηγήσει -σύμφωνα με τον
κ. Σταικούρα- στην επίτευξη των 7 συγκεκριμένων στόχων  που έχουν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια:
1ος Στόχος: Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
Παρατηρήσαμε ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% το 2021, προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022
και αναμένουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά.
Οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό μας σχέδιο
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα αποδίδουν «μερίσματα ανάπτυξης» για πολλά χρόνια ακόμη.
2ος Στόχος: Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ.
3ος Στόχος: Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
Όπως ανέφερε την περασμένη Παρασκευή ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις, πρόκειται να «περάσουμε από την Ενισχυμένη Εποπτεία αυτό το καλοκαίρι και να
λάβουμε τις τελευταίες δόσεις της ελάφρυνσης του χρέους, που θα αποφασιστεί τον Ιούνιο».
4ος Στόχος: Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των
τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ και
ο λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.
5ος Στόχος: Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.
6ος Στόχος: Προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.
7ος Στόχος: Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023.

https://evrytanika.gr/%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%ce%bf%cf%85-3-%ce%bf%ce%b9-7-%cf%80%cf%85%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82/


https://www.evrytanika.gr/

 Publication date: 11/04/2022 19:20

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

https://evrytanika.gr/%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%ce%bf%cf%85-3-%ce%bf%ce%b9-7-%cf%80%cf%85%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82/


http://greennews.gr/

 Publication date: 11/04/2022 19:19

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα:
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Μητσοτάκης στο Capital Link: Πιο δυναμική από ότι αναμενόταν η ανάκαμψη
το 2021
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Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το ετήσιο επενδυτικό
συνέδριο Capital Link με κεντρικό θέμα «Μια νέα εποχή, μια
νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα». Το συνέδριο
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς,
την στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας και κορυφαίες επιχειρήσεις.
Σε μια εποχή όπου η διεθνής αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται, παράγοντες
του χρηματοπιστωτικού κόσμου, επενδυτές, επιχειρηματίες και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης συζητούν
διεξοδικά τις προοπτικές που διαμορφώνονται, εξετάζουν τα πιθανά σενάρια της επόμενης ημέρας και
διερευνούν τις ευκαιρίες που διανοίγονται για επενδυτικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός στο χαιρετισμό του ανέφερε πως «μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της
χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει
όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη
στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν – αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.
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Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
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Ρυθμός ανάπτυξης άνω του 3% – Οι 7 πυλώνες και οι 7 στόχοι – Η ομιλία του
Χρ. Σταϊκούρα στη Ν. Υόρκη

Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3% εφέτος «βλέπει» ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταικούρας, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και το 2023.
Μιλώντας σήμερα στη Νέα Υόρκη  των ΗΠΑ στο 23Ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, αφού
αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και
επιχειρήσεων, σημείωσε ότι η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές
της ακόμη πιο θετικές».

https://t.co/9ajg2KiWew @CapitalLink

— Christos Staikouras (@cstaikouras) April 11, 2022

Ωστόσο, ο κ. Σταικούρας σημείωσε σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία:
«οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες
και προκλήσεις. Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών
οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει.

Πολλοί κορυφαίοι κλάδοι στην οικονομία βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή πίεση.
Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα.
Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα.
Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα.
Και οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν.
Χρειάζονται συλλογικές απαντήσεις, άμεσα».

Ο υπουργός Οικονομικών προχώρησε μάλιστα και σε συγκεκριμένες προτάσεις για να περιοριστούν οι
επιπτώσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:
-Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές διαταραχές
στον εφοδιασμό.
Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων και των
αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
-Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες
πηγές ενέργειας.
-Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ
σημαντικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, φυσικού αερίου.
-Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως κάναμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στο εσωτερικό μέτωπο ο κ. Σταικούρας είπε ότι τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη
σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση
κραδασμών και την οικοδόμηση για το μέλλον.
Έτσι, ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υψίστης
σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε –εσωτερικά– μια συνετή, φιλική προς την ανάπτυξη και
μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη
στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτή η ατζέντα πολιτικής βασίζεται σε 7 πυλώνες:
1ος Πυλώνας: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ειδικά για τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών εργαλείων,
προκειμένου να μειωθεί κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.
2ος Πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Αναμένουμε πολύ καλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, σημαντική
δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 και επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και
μετά.
Αυτή η αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα

https://www.onvolos.gr/%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%ce%bf%cf%85-3-%ce%bf%ce%b9-7-%cf%80%cf%85%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba/


http://www.onvolos.gr/

 Publication date: 11/04/2022 19:07

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

φορολογικά έσοδα, τα οποία ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3ος Πυλώνας: Εφαρμογή στρατηγικής έξυπνης έκδοσης.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο, διότι:
-έχει μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια,
-το μεγαλύτερο μέρος του κατέχεται από τον επίσημο τομέα και
-παρουσιάζει μια σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου.
Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των εκκρεμών δανείων της Ελλάδας από το ΔΝΤ, καθώς και η
ανακοινωθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον
ESM, «στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική θέση της Ελλάδας.
4ος Πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από 3 διαδρομές:
-Πιστωτική επέκταση, όπως άρχισε να παρατηρείται το 2021, με βάση τη βελτίωση των ισολογισμών των
τραπεζών.
Η νέα πίστωση, το 2021, διαμορφώθηκε στα 20,2 δισ. ευρώ.
-Εφαρμογή της Δανειακής Διευκόλυνσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
-Εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο είναι πραγματικά υπερσύγχρονο.
5ος Πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Έχουμε αναπτύξει ένα φιλόδοξο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της Ελληνικής
Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολλές ιδιωτικοποιήσεις και έργα μακροχρόνιας μίσθωσης.
6ος Πυλώνας: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας στην πρώτη
γραμμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των
Ταμείων Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισ. ευρώ έως το 2027.
Σε ποσοστό στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του
Σχεδίου Μάρσαλ!
Το National Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενσωματωθεί στη φάση υλοποίησης,
συνολικής ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους
σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ.
7ος Πυλώνας: Ενεργή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε:
– την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,
– την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών,
– τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, και:
-τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η συνέχιση της εφαρμογής της πολιτικής με βάση αυτούς τους 7 πυλώνες, θα οδηγήσει -σύμφωνα με τον
κ. Σταικούρα- στην επίτευξη των 7 συγκεκριμένων στόχων  που έχουν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια:
1ος Στόχος: Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
Παρατηρήσαμε ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% το 2021, προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022
και αναμένουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά.
Οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό μας σχέδιο
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα αποδίδουν «μερίσματα ανάπτυξης» για πολλά χρόνια ακόμη.
2ος Στόχος: Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ.
3ος Στόχος: Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
Όπως ανέφερε την περασμένη Παρασκευή ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις, πρόκειται να «περάσουμε από την Ενισχυμένη Εποπτεία αυτό το καλοκαίρι και να
λάβουμε τις τελευταίες δόσεις της ελάφρυνσης του χρέους, που θα αποφασιστεί τον Ιούνιο».
4ος Στόχος: Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των
τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ και
ο λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.
5ος Στόχος: Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
Το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.
6ος Στόχος: Προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.
7ος Στόχος: Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023.
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Νέες ανατροπές στα δημοσιονομικά μεγέθη
www.naftemporiki.gr

   Από την έντυπη έκδοση   

   Του Θάνου Τσίρου  ttsiros@naftemporiki.gr   

 Αυξημένο πρωτογενές έλλειμμα 2% αναμένεται για φέτος λόγω της ενεργειακής κρίσης και με ορατό τον
κίνδυνο προς τα πάνω αναθεώρησης προκειμένου να στηριχτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

 Επιστροφή στα  Επιστροφή στα   πρωτογενή πλεονάσματα   με ρυθμό 0,8% από το 2023 θα προβλέπει
το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής που κατατίθεται στις 30 Απριλίου
στις Βρυξέλλες. 

 Το νέο μεσοπρόθεσμο έχει ουσιαστικά «κλειδώσει», αλλά οι συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας υπό τις
οποίες συντάχθηκε καθιστούν ακόμη και τις πιο επικαιροποιημένες προβλέψεις του απολύτως επισφαλείς.
Πρακτικά, το κείμενο αποτυπώνει τα δεδομένα που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή, αλλά και τους δύο
βασικούς στόχους στους οποίους έχει καταλήξει η κυβέρνηση: πρώτον, να επιχειρηθεί το 2023 να
επιστρέψει η χώρα σε πρωτογενές πλεόνασμα (μικρότερο σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν στο
αντίστοιχο περσινό μεσοπρόθεσμο, κάτι που προφανώς αποδίδεται στην ενεργειακή κρίση και στον
πόλεμο) και, δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι από το 2024 και μετά η χώρα θα παράγει πρωτογενή
πλεονάσματα ικανά να αποπληρώνουν τους τόκους. Αυτό είναι και το βασικό «προαπαιτούμενο» που
βάζουν οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης προκειμένου να αποδώσουν την  Το νέο μεσοπρόθεσμο έχει
ουσιαστικά «κλειδώσει», αλλά οι συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας υπό τις οποίες συντάχθηκε καθιστούν
ακόμη και τις πιο επικαιροποιημένες προβλέψεις του απολύτως επισφαλείς. Πρακτικά, το κείμενο
αποτυπώνει τα δεδομένα που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή, αλλά και τους δύο βασικούς στόχους στους
οποίους έχει καταλήξει η κυβέρνηση: πρώτον, να επιχειρηθεί το 2023 να επιστρέψει η χώρα σε
πρωτογενές πλεόνασμα (μικρότερο σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν στο αντίστοιχο περσινό
μεσοπρόθεσμο, κάτι που προφανώς αποδίδεται στην ενεργειακή κρίση και στον πόλεμο) και, δεύτερον, να
διασφαλιστεί ότι από το 2024 και μετά η χώρα θα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα ικανά να
αποπληρώνουν τους τόκους. Αυτό είναι και το βασικό «προαπαιτούμενο» που βάζουν οι αγορές και οι
οίκοι αξιολόγησης προκειμένου να αποδώσουν την  επενδυτική βαθμίδα  . 

   Ποσοτικοποίηση στόχων   

 Αυτοί οι δύο στόχοι ποσοτικοποιούνται, όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, ως εξής: 

 1. Για το 2022, παρά την προσθήκη 2 δισ. ευρώ στο σκέλος των δημοσίων δαπανών με τον  1. Για το
2022, παρά την προσθήκη 2 δισ. ευρώ στο σκέλος των δημοσίων δαπανών με τον   συμπληρωματικό
προϋπολογισμό   της περασμένης Παρασκευής (η τροπολογία αναφέρεται στο ποσό των 2,6 δισ. ευρώ,
αλλά τα 600 εκατ. ευρώ αφορούν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και έχουν δημοσιονομικά
ουδέτερο αποτέλεσμα), το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα κινηθεί στην
περιοχή του 2% του ΑΕΠ, από 1,4% που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Η μικρή αύξηση της τάξεως
της μισής ποσοστιαίας μονάδας αποδίδεται στο γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο προσβλέπει σε
υπεραπόδοση στο σκέλος των φορολογικών εσόδων, η οποία μέχρι το τέλος της χρονιάς μπορεί να κινηθεί
στα επίπεδα του 1-1,5 δισ. ευρώ. Ήδη στο πρώτο δίμηνο υπήρξε καθαρή υπεραπόδοση άνω των 500 εκατ.
ευρώ στο σκέλος των εσόδων. Για τη φετινή χρονιά, βέβαια, υπάρχει η μεγάλη αβεβαιότητα του πολέμου. 

 Όπως είπε και  Όπως είπε και   ο πρωθυπουργός το Σάββατο στους Δελφούς  , αν η Ευρώπη δεν
καταλήξει σε μια κοινή λύση για να αντιμετωπιστούν οι πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, θα επιχειρηθεί το
πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με εθνικούς πόρους και αυτό φυσικά θα «χτυπήσει» και στο πρωτογενές
έλλειμμα (το οποίο μπορεί να φουσκώσει ακόμη και στα 5-5,5 δισ. ευρώ, ήτοι κοντά στο 3% του ΑΕΠ),
αλλά και το χρέος ή εναλλακτικά στο ύψος των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας. 

 2. Για το 2023, οι Ευρωπαίοι εταίροι ήδη ενημερώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την πρόθεση της
κυβέρνησης να εμφανίσει πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα είναι οριακά χαμηλότερα από το 1% του
ΑΕΠ, ήτοι κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Το μεσοπρόθεσμο αναμένεται να βάλει τον πήχη στην περιοχή του 0,8%,
κάτι που σημαίνει ότι μέχρι του χρόνου θα χρειαστεί δημοσιονομική προσαρμογή τουλάχιστον 4-5 δισ.
ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Τα μισά μπορούν να εξασφαλιστούν από την απόσυρση των μέτρων
στήριξης για την πανδημία και τα υπόλοιπα μισά από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία θα συνεχιστεί
και το 2023 με ρυθμό λίγο υψηλότερο από 3%, όπως θα αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο. Για την
πρόθεση παραγωγής πλεονασμάτων το 2023 (ακόμη και αν παραταθεί και για του χρόνου η ρήτρα
διαφυγής) Ήδη ενημερώθηκαν κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα τόσο ο  2. Για το 2023, οι Ευρωπαίοι

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ad%ce%b8%ce%b7/ar-AAW620o?li=BBqxHCt


https://www.msn.com/el-gr/

 Publication date: 11/04/2022 18:56

 Alexa ranking (Greece): 91

 link

εταίροι ήδη ενημερώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την πρόθεση της κυβέρνησης να εμφανίσει
πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα είναι οριακά χαμηλότερα από το 1% του ΑΕΠ, ήτοι κοντά στα 2 δισ.
ευρώ. Το μεσοπρόθεσμο αναμένεται να βάλει τον πήχη στην περιοχή του 0,8%, κάτι που σημαίνει ότι
μέχρι του χρόνου θα χρειαστεί δημοσιονομική προσαρμογή τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ στην καλύτερη
περίπτωση. Τα μισά μπορούν να εξασφαλιστούν από την απόσυρση των μέτρων στήριξης για την πανδημία
και τα υπόλοιπα μισά από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία θα συνεχιστεί και το 2023 με ρυθμό λίγο
υψηλότερο από 3%, όπως θα αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο. Για την πρόθεση παραγωγής
πλεονασμάτων το 2023 (ακόμη και αν παραταθεί και για του χρόνου η ρήτρα διαφυγής) Ήδη
ενημερώθηκαν κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα τόσο ο   Κλάους Ρέγκλινγκ  όσο και ο Βάλντις
Ντομπρόφκις. 

 3. Για την τριετία 2024-2026, η Ελλάδα θα επιδιώξει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα που θα
καλύπτουν τη συνολική δαπάνη των τόκων εξυπηρέτησης του χρέους. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό
της τάξεως των 5-5,5 δισ. ευρώ ετησίως, το οποίο μεταφράζεται σε ένα ποσοστό της τάξεως του 2%-
2,5% του ΑΕΠ ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ. Με την πάροδο των ετών και την ανάπτυξη της
οικονομίας, η αναλογία θα γίνεται ολοένα και μικρότερη.  Αναλογία χρέους/ΑΕΠ   

 Τη μείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το  Τη μείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το
  ΑΕΠ  στο 183% στο τέλος του 2022 (από περίπου 193% στο τέλος του 2021) και στην περιοχή του 150%
μέχρι το τέλος του 2026 θα προβλέπει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή,
σημαντική πτώση της αναλογίας ακόμη και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2022, παρά την πολύ
μεγάλη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά. 

 Η μεγάλη αποκλιμάκωση αναμένεται ότι θα προέλθει φέτος από τον… πληθωρισμό. Για το 2022, το ΑΕΠ
αναμένεται να πληθωριστεί με ποσοστό άνω του 5%, ενώ σε συνδυασμό με τον αναθεωρημένο προς το
κάτω πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης -αναμένεται ότι σε πραγματικούς όρους το ΑΕΠ θα μεγαλώσει κατά
περίπου 3%-3,3%, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο πόλεμος δεν θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα
δεινά στην ελληνική οικονομία- σημαίνει ότι στο τέλος του 2022 το ονομαστικό ΑΕΠ (αυτό λαμβάνεται
υπόψη για την αναλογία του χρέους και όχι το πραγματικό) θα κλείσει -σύμφωνα με την εκτίμηση- στην
περιοχή των 197 δισ. ευρώ. 

 Με το χρέος για το 2022 να ανέρχεται στα 356-358 δισ. ευρώ (ανάλογα με το πόσες φορές θα καταφέρει
ο ΟΔΔΗΧ να βγει στις αγορές), θα προκύψει στο τέλος του 2022 αναλογία χρέους προς ΑΕΠ κοντά στο
181%-183%. Για την περίοδο 2023-2026 σχεδιάζεται ότι ο εκτιμώμενος μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην
περιοχή του 3% αλλά και η πρόβλεψη για παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων στο ύψος των τόκων
(ώστε να μη χρειάζεται πρόσθετος δανεισμός για την εξυπηρέτηση του χρέους) θα οδηγήσουν ώστε η
πτωτική τάση στην αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ να συνεχιστεί, με στόχο το 150% στο τέλος του
2026.  Επαφές ΥΠΟΙΚ   

 Οι νέες προβλέψεις αναμένεται να παρουσιαστούν και στους εκπροσώπους των επενδυτικών οίκων αυτή
την εβδομάδα στο πλαίσιο των επαφών που θα έχουν ο υπουργός Οικονομικών αλλά και ο επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ στις ΗΠΑ. Ο  Οι νέες προβλέψεις αναμένεται να παρουσιαστούν και στους εκπροσώπους των
επενδυτικών οίκων αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο των επαφών που θα έχουν ο υπουργός Οικονομικών
αλλά και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ στις ΗΠΑ. Ο   Χρήστος Σταϊκούρας   θα συμμετάσχει σήμερα στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum». 

 Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.  Τα σενάρια μειώσεων ΦΠΑ   

 Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2022 θα επιβαρυνθούν περαιτέρω εφόσον τελικά η κυβέρνηση προβεί
σε μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης,  Τα
μεγέθη του προϋπολογισμού του 2022 θα επιβαρυνθούν περαιτέρω εφόσον τελικά η κυβέρνηση προβεί σε
μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης,   Άδωνις
Γεωργιάδης  . 

 «Το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι και η μείωση του ΦΠΑ εξετάζεται από το υπ. Οικονομικών. Το αν θα
γίνει ή όχι, είναι απόφαση του οικονομικού επιτελείου, που πρέπει να λάβει υπόψη του κι άλλους
παράγοντες», ανέφερε ο υπουργός. «Εξ όσων γνωρίζω, μελετάται να μειωθεί σε ορισμένα είδη στο 6%»,
πρόσθεσε. 
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 Το σενάριο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής (σιτηρά, σπορέλαια, κρέατα) βρίσκεται στο
τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου, αλλά έως πρότινος υπήρχε δισταγμός λόγω του
δημοσιονομικού κόστους. 

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ad%ce%b8%ce%b7/ar-AAW620o?li=BBqxHCt


http://www.onvolos.gr/

 Publication date: 11/04/2022 18:55

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Συνέδριο Capital Link – Μητσοτάκης: Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό
Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link με κεντρικό θέμα «Μια
νέα εποχή, μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα». Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, την στήριξη της
ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας και κορυφαίες επιχειρήσεις.

Σε μια εποχή όπου η διεθνής αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται, παράγοντες
του χρηματοπιστωτικού κόσμου, επενδυτές, επιχειρηματίες και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης συζητούν
διεξοδικά τις προοπτικές που διαμορφώνονται, εξετάζουν τα πιθανά σενάρια της επόμενης ημέρας και
διερευνούν τις ευκαιρίες που διανοίγονται για επενδυτικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός στο χαιρετισμό του ανέφερε πως «μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της
χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει
όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη
στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν – αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

https://www.onvolos.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-capital-link-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af-%cf%87%cf%84%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/
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Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

ανταπόκριση από Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη

Περισσότερα Εδω

https://www.onvolos.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-capital-link-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af-%cf%87%cf%84%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3%  προβλέπει για το 2022 ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας όπως ανέφερε κατά την ομιλία του στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του
Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021, απαριθμώντας τις πολιτικές
της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Για  το 2022, ανέφερε τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της
κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, κάτι που φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί
κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση. Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο
στη κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας  ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Μιλώντας για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε
τη σημασία μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά. «Πιστεύουμε
πως οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρου αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές»
πρόσθεσε για να συμπληρώσει ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές
τους μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

«Πρέπει να χτίσουμε ένα “δίχτυ ασφαλείας”, όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.

https://meaculpa.gr/staikoyras-pano-apo-to-3-i-anaptyxi-to-2022/
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Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα:

https://www.bankwars.gr/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-h-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba/
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022 - Καμπανάκι για νέα
παγκόσμια κρίση

Ο υπουργός Οικονομικών είπε πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές
τους μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος. Για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με
ρυθμό άνω του 2022 έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας από τη Νέα
Υόρκη των ΗΠΑ στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link. Στην ομιλία του, ο ΥΠΟΙΚ μίλησε για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά του 2021, απαριθμώντας τις πολιτικής της κυβέρνησης για τη
στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων. Μιλώντας για το 2022, ο κ. Σταϊκούρας
στάθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της κρίσης η
κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, όπως φάνηκε τον Μάρτιο. "Πολλοί κλάδοι της
οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση (...). Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε
κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομίας κρίσης". Στη συνέχεια, ο υπουργός...

https://www.palo.gr/financial/staikoyras-panw-apo-to-3-i-anaptyksi-to-2022-kampanaki-gia-nea-pagkosmia-krisi/29095202/
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Σταϊκούρας: Παρά τον πόλεμο και τις παράλληλες κρίσεις οι οικονομικές
προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές

«Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών σε
συνέδριο στη Νέα Υόρκη εστιάζοντας σε ορισμένα δεδομένα

«Από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτόγνωρων,
διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών σοκ στα πεδία της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.
Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και τη συνεπακόλουθη υψηλή αβεβαιότητα, η
ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα ως
αποτέλεσμα των στοχευμένων αποτελεσματικών πολιτικών που σχεδίασε και υλοποίησε η Κυβέρνηση».
Αυτά τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,  σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη, ενώ αναφέρθηκε
και στην αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της κυβέρνησης.

Ειδικότερα κατά την ομιλία του εστίασε στα ακόλουθα:

Το 2021 επετεύχθη ισχυρή ανάκαμψη «τύπου V» .
 Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται (μεταξύ άλλων, η Ελλάδα έχει προσελκύσει σημαντικές
επενδύσεις, όπως αυτές των Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, Volkswagen, Amazon
κ.ά.), ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύονται.
Η ανεργία έχει συρρικνωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.
 Η βιομηχανική παραγωγή  έχει αυξηθεί.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί  δραστικά.
 Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται.
Η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας είναι θετικές , παρόλο που
στην παρούσα φάση επηρεάζονται από τις παράλληλες κρίσεις, και ιδίως την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.

«Η κρίση αυτή – με τα σημερινά δεδομένα – πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία μας.
Δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν οδηγεί σε μη αντιστρεπτές καταστάσεις. «Θολώνει» τα
επιτεύγματα και τις ευοίωνες προοπτικές της χώρας, αλλά δεν καταστρέφει την – διεθνώς – καλή εικόνα
της» σημείωσε κατά την ομιλία του ο Έλληνας υπουργός.

Κι συνέχισε: Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων μπροστά μας  και είμαστε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια υπεύθυνη, συνετή και διορατική οικονομική πολιτική, η οποία στοχεύει
στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια, στην περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των συνιστωσών του ΑΕΠ, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της
χώρας, στην έξοδο από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, στην επίτευξη μονοψήφιου
ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, στη σταδιακή επάνοδο σε βιώσιμη θετική δημοσιονομική
ισορροπία, στην ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, και ιδίως των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης, και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Μέσω της συνεκτικής στρατηγικής μας, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες και
τις νέες προκλήσεις, να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική, εξωστρεφή, ανταγωνιστική,
καινοτόμο και ανθεκτική και να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια νέα εποχή υψηλής, βιώσιμης και
κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.»

Με κεντρικό θέμα “A New Era – A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική
συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece” τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία,
σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε έναν θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου ,
καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και
εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
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Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω webcast με θέμα “A New
Era –
A New Direction For Greece”.

Διαβάστε ακόμη:

Προσεχώς έργο «οι Μπάκοι μηντιάρχες», το… ψόφιο ομόλογο, οι μηνύσεις για το Mothercare
και η «ψυχρασία» των χρηματιστών 

Γιατί τελικά πληρώνουμε τόσο ακριβά ρεύμα και φυσικό αέριο (pic)  

Ενέργεια: Στρατηγική συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης (upd)

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/staikouras-para-ton-polemo-ke-tis-paralliles-krisis-i-ikonomikes-prooptikes-tis-elladas-ine-thetikes/
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3%  προβλέπει για το 2022 ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας  όπως ανέφερε κατά την ομιλία του στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του
Capital Link που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021, απαριθμώντας τις πολιτικές
της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Για  το 2022, ανέφερε τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της
κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, κάτι που φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί
κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση. Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο
στη κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας  ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Μιλώντας για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε
τη σημασία μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά. «Πιστεύουμε
πως οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρου αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές»
πρόσθεσε για να συμπληρώσει ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές
τους μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.  

«Πρέπει να χτίσουμε ένα “δίχτυ ασφαλείας”, όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα
στην πανδημία, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.   

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.

https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/8508135/staikouras-pano-apo-to-3-i-anaptyxi-to-2022
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Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to address Capital Link’s «23rd Annual
Invest in Greece» Forum

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis will address via video-call to the Capital Link’s 23rd Annual Invest in
Greece Forum A New Era – A New Direction For Greece»”, on Monday, April 11th, 2022 between 8:00am
and 6:00 pm at the Metropolitan Club in New York City.

The forum is an international summit that raises awareness about Greece as an investment and business
destination to a global audience. It will showcase the significant progress made so far and the potential
that lies ahead. It will highlight Greece’s competitive advantages and focus on business and investment
opportunities across the major sectors of the economy.

KEYNOTE SPEAKERS

H.E. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister Hellenic Republic “A New Era – A New Direction for Greece” (via
webcast)
H.E. Christos Staikouras, Minister of Finance – ” Accelerating Growth – Government Economic Policy &
Objectives”
H.E. Adonis Georgiadis, Minister of Development & Investments
Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer, PFIZER.
Mrs. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian
Affairs, U.S. DEPARTMENT OF STATE
H.E. Geoffrey R. Pyatt, U.S. Ambassador to the Hellenic Republic  (via webcast)
AGENDA TOPICS

The Prime Minister’s Message – A New Era – A New Direction For Greece
Greek Economy Roundtable – Implications From Ukraine Crisis – Reforms Enhancing The Business &
Investment Landscape
Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives
Greece’s Foray Into The International Debt & Equity Capital Markets
Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities
The Ellinikon Underway – From Vision To Reality
The New Energy & Utilities Landscape In Greece
Tourism & Hospitality – Short Term Challenges – Long Term Opportunities
Keynote Address & Luncheon
Greek Banking Sector – Growth & Development Outlook
Why Greece – The Domestic Institutional Investor Viewpoint
Why Greece – The International Investor P

https://hellasjournal.com/2022/04/prime-minister-kyriakos-mitsotakis-to-address-capital-links-23rd-annual-invest-in-greece-forum/
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Σταϊκούρας: Ανθεκτική η οικονομία, αλλά βυθιζόμαστε στην κινούμενη άμμο
της νέας παγκόσμιας κρίσης

Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Στην «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» και τα «σημαντικά επιτεύγματα» που έχει επιδείξει η ελληνική
οικονομία παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας διετίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι «αυτή η θετική προοπτική θολώνει από νέες, σοβαρές εξωγενείς
δυσκολίες και προκλήσεις». «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Κραδασμοί
Αναλυτικά, στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι από τις αρχές του 2020 η
παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και αλλεπάλληλων εξωγενών κραδασμών
στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

«Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που
προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα,
ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις», είπε.

Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων το 2021:

– Έχει καταγραφεί ανάκαμψη σχήματος V.

– Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

– Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

– Στηρίχθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

– Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.

– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.

– Αναβαθμίστηκε η ελληνική κυριαρχία.

«Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνετής, συνεκτικής,
προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική»,
είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι «κατά συνέπεια, η ‘’μεγάλη εικόνα’’ της ελληνικής
οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές».

Προκλήσεις

«Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς
δυσκολίες και προκλήσεις», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα
χειροτερεύει». «Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το
καταναλωτικό συναίσθημα», ανέφερε ακόμα ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο,
στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», τόνισε.

«Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο
πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά
περιλαμβάνει και την Ελλάδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν».

Ακολουθήστε τον
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στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

in - analysis
Γαλλία: Ο Μακρόν, η Λεπέν και ο… «τριχασμός»
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Χρ. Σταϊκούρας: Βυθιζόμαστε σε νέα παγκόσμια κρίση – Απαιτείται
συλλογική απάντηση

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.
Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

Η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να ακολουθεί τις πραγματικές αναταραχές στον
εφοδιασμό.
Οφείλουμε να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η αποδέσμευση του κόστους των ορυκτών καυσίμων από τις τιμές
του ρεύματος.
Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων αερίου είναι σημαντικές και θα πρέπει
να συνδυαστούν με κοινή αγορά φυσικού αερίου
Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα «δίκτυ ασφαλείας», όπως και κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα: 

Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Παρατηρήσαμε μία ισχυρή ανάκαμψη 8,3% το 2021 και αναμένουμε
τουλάχιστον 3% το 2022, ενώ από το 2023 και έπειτα αναμένεται ακόμη υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης
Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ
Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία.
Επίτευξη μονοψήφιων NPEs στις ελληνικές τράπεζες
Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία
Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023

moneyreview.gr
Διαβάστε επίσης:
Αύξηση τιμών: Το ηλεκτρικό ρεύμα ακριβαίνει πιο πολύ από το φυσικό αέριο
Ενισχυμένη εποπτεία: Οριστική έξοδος τον Αύγουστο;

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
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Σταϊκούρας: Ανάπτυξη πάνω από 3% το 2023, θετικός ρυθμός ανάπτυξης τα
επόμενα χρόνια

-|- 

Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3% φέτος, με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε σήμερα από το συνέδριο της Capital Link στην Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο πρώτος στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τη οικονομίας και αναφέρθηκε στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3% που είχαμε το 2021. Για φέτος, είπε ότι η πρόβλεψη θέλει την ανάπτυξη πάνω από 3%, ενώ για το
μέλλον οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα καταβάλλουν “μερίσματα
ανάπτυξης” για πολλά χρόνια, όπως πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη έξι στόχους για την οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα:

1. Την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης , μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην
κατεύθυνση αυτή είπε ότι η χώρα μας αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τις υψηλότερες -σε σύγκριση με τους ομολόγους μας της ΕΕ- ποσοστιαίες αυξήσεις το 2022
και το 2023.

2. Την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας , η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι,
όπως ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις την
περασμένη Παρασκευή

3. Την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων  στους ισολογισμούς των
τραπεζών. Όπως είπε, στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισ.
ευρώ και ο δείκτης NPEs μειώθηκε στο 12,8%, που είναι οι χαμηλότερες μετρήσεις από τον Ιούνιο του
2010.

Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

4. Τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων . Στο θέμα αυτό σημείωσε ότι το ποσοστό του
πληθυσμού που διακινδύνευε τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.

Εξήγησε μάλιστα ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες ανισότητας δείχνουν:

– ενίσχυση της θέσης της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών ομάδων,

– μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό, σταθεροποιώντας τη
θέση των φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων έναντι των πλουσιότερων.

5. Μετάβαση προς τη δημοσιονομική ισορροπία . Με επιστροφής στα πρωτογενή πλεονάσματα και
δραστική μείωση του χρέους μέσω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

6. Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας , το 2023. Ο κ. ΣταΪκούρας τόνισε ότι τα τελευταία 3
χρόνια, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε αναβαθμιστεί από τους
οίκους αξιολόγησης οκτώ φορές.

“Παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα εφαρμόζει αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις και
συνεκτικές πολιτικές που δίνουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου, επιτυγχάνοντας υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές
θέσεις εργασίας”, κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.

Follow @thetimesgr 
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Σταϊκούρας: Θετική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια παρά τις δυσκολίες
Σταϊκούρας: Θετική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια παρά τις δυσκολίες

Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3% φέτος, με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε σήμερα από το συνέδριο της Capital Link στην Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο πρώτος στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τη οικονομίας και αναφέρθηκε στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3% που είχαμε το 2021.

Για φέτος, είπε ότι η πρόβλεψη θέλει την ανάπτυξη πάνω από 3%, ενώ για το μέλλον οι μεταρρυθμίσεις
και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα καταβάλλουν “μερίσματα ανάπτυξης” για πολλά χρόνια,
όπως πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη έξι στόχους για την οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα:

1. Την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην
κατεύθυνση αυτή είπε ότι η χώρα μας αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τις υψηλότερες -σε σύγκριση με τους ομολόγους μας της ΕΕ- ποσοστιαίες αυξήσεις το 2022
και το 2023.

2. Την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι, όπως
ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις την περασμένη
Παρασκευή

3. Την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Όπως είπε, στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισ. ευρώ και ο
δείκτης NPEs μειώθηκε στο 12,8%, που είναι οι χαμηλότερες μετρήσεις από τον Ιούνιο του 2010.

Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

4. Τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Στο θέμα αυτό σημείωσε ότι το ποσοστό του πληθυσμού
που διακινδύνευε τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.

Εξήγησε μάλιστα ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες ανισότητας δείχνουν:

– ενίσχυση της θέσης της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών ομάδων,

– μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό, σταθεροποιώντας τη
θέση των φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων έναντι των πλουσιότερων.

5. Μετάβαση προς τη δημοσιονομική ισορροπία. Με επιστροφής στα πρωτογενή πλεονάσματα και
δραστική μείωση του χρέους μέσω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

6. Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, το 2023. Ο κ. ΣταΪκούρας τόνισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια,
παρά τις διαδοχικές κρίσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε αναβαθμιστεί από τους οίκους
αξιολόγησης οκτώ φορές.

“Παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα εφαρμόζει αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις και
συνεκτικές πολιτικές που δίνουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου, επιτυγχάνοντας υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές
θέσεις εργασίας”, κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.

Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

1. Η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να ακολουθεί τις πραγματικές αναταραχές
στον εφοδιασμό.

2. Οφείλουμε να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η αποδέσμευση του κόστους των ορυκτών καυσίμων από τις
τιμές του ρεύματος.

3. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων αερίου είναι σημαντικές και θα
πρέπει να συνδυαστούν με κοινή αγορά φυσικού αερίου

4. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα «δίκτυ ασφαλείας», όπως και κάναμε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα:

1. Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Παρατηρήσαμε μία ισχυρή ανάκαμψη 8,3% το 2021 και
αναμένουμε τουλάχιστον 3% το 2022, ενώ από το 2023 και έπειτα αναμένεται ακόμη υψηλότερος
ρυθμός ανάπτυξης

2. Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ
3. Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία.
4. Επίτευξη μονοψήφιων NPEs στις ελληνικές τράπεζες
5. Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
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6. Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία
7. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023

https://www.dexia.gr/?p=65080


https://www.mikrometoxos.gr/

 Publication date: 11/04/2022 18:19

 Alexa ranking (Greece): 157

 link

Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Οικονομία

Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο
και έχει θετικές προοπτικές
11 April 2022

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

1. Η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να ακολουθεί τις πραγματικές αναταραχές
στον εφοδιασμό.

2. Οφείλουμε να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η αποδέσμευση του κόστους των ορυκτών καυσίμων από τις
τιμές του ρεύματος.

3. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων αερίου είναι σημαντικές και θα
πρέπει να συνδυαστούν με κοινή αγορά φυσικού αερίου

4. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα «δίκτυ ασφαλείας», όπως και κάναμε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα:
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1. Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Παρατηρήσαμε μία ισχυρή ανάκαμψη 8,3% το 2021 και
αναμένουμε τουλάχιστον 3% το 2022, ενώ από το 2023 και έπειτα αναμένεται ακόμη υψηλότερος
ρυθμός ανάπτυξης

2. Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ
3. Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία.
4. Επίτευξη μονοψήφιων NPEs στις ελληνικές τράπεζες
5. Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
6. Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία
7. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023
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Συμμετοχή του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και το πρόγραμμα των επαφών του

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας συμμετάσχει σήμερα στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.
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Χρ. Σταϊκούρας: Οι 7 στόχοι της οικονομικής πολιτικής για φέτος και τα
επόμενα έτη

Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, σε ποσοστό άνω του 3% για φέτος, η έξοδος από την ενισχυμένη
εποπτεία το καλοκαίρι αλλά και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023 είναι μερικοί από τους
στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ.
Χρήστο Σταϊκούρα.

Μιλώντας στο 23ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη “Invest in Greece Forum” δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία γενικότερα στην ευρωπαϊκή
οικονομία.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και
φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Επανέλαβε ότι οι ενέργειες που λαμβάνουν τα κράτη σε εθνικό επίπεδο δεν αρκούν για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών αλλά χρειάζονται συλλογικές απαντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με
τον υπουργό Οικονομικών:

·         Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των
υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.

·        Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες
πηγές ενέργειας.

·        Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές
και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που μπορεί να
ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.

·        Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν :

·        επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023
και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη
βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

·        Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών

·        Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.

·        Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο
λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.

·        μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

·        προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.

·        απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.
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Μητσοτάκης σε Αμερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε
σημαντικό τεχνολογικό κόμβο

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

Τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε επενδυτές
από το εξωτερικό αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο
συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι
αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο
πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε Αμερικανούς επενδυτές 

https://kerkyra.net/?p=334697
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Αναφερόμενος στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως “υλοποιήσαμε
τις υποσχέσεις μας.

«Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν
δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η
ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο έτος», είπε
χαρακτηριστικά

Για τις προκλήσεις του 2022 

Μιλώντας για τις προκλήσεις που υπάρχουν το 2022, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το τρέχον έτος «δεν
αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά
σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα».

Μιλώντας για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και τον αντίκτυπο του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική
οικονομία, ο πρωθυπουργός είπε πως «όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

https://kerkyra.net/?p=334697
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Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα
2.0», το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο».

Ακολουθήστε τα parapolitika.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση.

Ακολουθήστε μας στο facebook

https://kerkyra.net/?p=334697
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Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο Instagram

The post Μητσοτάκης σε Αμερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό
κόμβο appeared first on Life News 102.9 | Το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο της Κέρκυρας.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Μητσοτάκης σε Αμερικανούς επενδυτές: Η
Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο

https://kerkyra.net/?p=334697
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Ο «χάρτης» ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ – Τα έργα που βρίσκονται στην «πρώτη
γραμμή»

Τα σχέδια ψηφιοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , καθώς και τις παρεμβάσεις
που έγιναν για την στήριξη όσων πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις, παρουσίασε σήμερα ο
επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 23ο συνέδριο της CAPITAL LINK (INVEST
IN GREECE FORUM) στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής στην ΑΑΔΕ υπάρχουν τρείς προτεραιότητες : στήριξη ευάλωτων που
πλήττονται από τον πληθωρισμό, αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω ψηφιοποίησης και φιλικότερο
περιβάλλον προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές.

Σημείωσε μεταξύ των άλλων: 
–Υποστηρίζουμε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες για τη στήριξη όσων πλήττονται από τις
πληθωριστικές πιέσεις. Το πράξαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας μαζί με το
υπουργείο Οικονομικών και χορηγώντας περί τα 10 δισ. ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις
και ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν οικονομική ζημία από την πανδημία.
 Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία και είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οικονομία.  
-Ως ΑΑΔΕ επενδύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία  αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων. Θέλουμε οι φορολογούμενοι να ξοδεύουν όσο λιγότερο χρόνο γίνεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, για να τον αφιερώνουν στις δραστηριότητες τους, από όπου προκύπτει
και το εισόδημά τους, άρα και τα δημόσια έσοδα.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δημιουργήσει: 
–Μια νέα ψηφιακή πύλη, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους
για πάνω από 250 διαδικασίες, με αποτέλεσμα το front end (η ψηφιακή υποδοχή) να έχει σχεδόν φτάσει
στο 100% αυτή τη στιγμή.
-Η υποβολή δήλωσης και η πληρωμή του φόρου των μεταβιβάσεων ακινήτων μπορούν πλέον να
γίνονται  ψηφιακά και να διεκπεραιώνονται σε μια εργάσιμη ημέρα. 
-Στην παρούσα φάση τυποποιούμε, κεντρικοποιούμε και  ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας, τόσο τις
ελεγκτικές, όσο και τις εισπρακτικές, αλλά και τις επιστροφές των φόρων.
-Δημιουργούμε ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα βοηθά στο να κερδίζουμε χρόνο τόσο εμείς στη
Φορολογική Διοίκηση, όσο και οι φορολογούμενοι, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητά μας και
τη διαφάνεια.  
-Υπάρχει  ένα μεγάλο σχέδιο ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 260
εκατομμυρίων ευρώ, με 16 υποέργα. 
Ενδεικτικά: 
– τα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,
– τα Business Intelligence, Artificial Intelligence και Big Data Analytics.

– την ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων μας.
Αυτά αποτελούν κάποια από τα πολύ σημαντικά έργα και αναμένουμε την υλοποίησή τους
σταδιακά από το 2023. 

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι στόχος είναι «να γινόμαστε
καθημερινά πιο φιλικοί προς τους φορολογούμενους και τους επενδυτές. Δημιουργήσαμε καινοτόμες
υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, ενδυναμώσαμε την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αυξάνει
την απόδοσή της και την ποιότητα των αποφάσεών της, δημοσιοποιώντας παράλληλα τις αποφάσεις,
ώστε να είναι γνωστό σε όλους το πώς χειρίζεται τις υποθέσεις.

Επίσης, έχουμε υιοθετήσει κι άλλα σημαντικά εργαλεία, όπως τις συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών
(ΑΡΑ) και τις διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού, με διάφορες χώρες (ΜΑΡ).

www.ertnews.gr

Πηγή του άρθρου είναι: http://www.ert.gr
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Π. Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το 'brain drain' της τελευταίας
δεκαετίας σε 'brain gain'. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη διεύρυνση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 
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Σταϊκούρας: Θετική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια παρά τις δυσκολίες
Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3% φέτος, με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε σήμερα από το συνέδριο της Capital Link στην Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο πρώτος στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τη οικονομίας και αναφέρθηκε στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3% που είχαμε το 2021.

Για φέτος, είπε ότι η πρόβλεψη θέλει την ανάπτυξη πάνω από 3%, ενώ για το μέλλον οι μεταρρυθμίσεις
και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα καταβάλλουν "μερίσματα ανάπτυξης" για πολλά χρόνια,
όπως πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη έξι στόχους για την οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα:

1. Την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην
κατεύθυνση αυτή είπε ότι η χώρα μας αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τις υψηλότερες -σε σύγκριση με τους ομολόγους μας της ΕΕ- ποσοστιαίες αυξήσεις το 2022
και το 2023.

2. Την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι, όπως
ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις την περασμένη
Παρασκευή

3. Την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Όπως είπε, στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισ. ευρώ και ο
δείκτης NPEs μειώθηκε στο 12,8%, που είναι οι χαμηλότερες μετρήσεις από τον Ιούνιο του 2010.

Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

4. Τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Στο θέμα αυτό σημείωσε ότι το ποσοστό του πληθυσμού
που διακινδύνευε τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.

Εξήγησε μάλιστα ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες ανισότητας δείχνουν:

- ενίσχυση της θέσης της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών ομάδων,

- μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό, σταθεροποιώντας τη
θέση των φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων έναντι των πλουσιότερων.

5. Μετάβαση προς τη δημοσιονομική ισορροπία. Με επιστροφής στα πρωτογενή πλεονάσματα και
δραστική μείωση του χρέους μέσω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

6. Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, το 2023. Ο κ. ΣταΪκούρας τόνισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια,
παρά τις διαδοχικές κρίσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε αναβαθμιστεί από τους οίκους
αξιολόγησης οκτώ φορές.

"Παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα εφαρμόζει αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις και
συνεκτικές πολιτικές που δίνουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου, επιτυγχάνοντας υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές
θέσεις εργασίας", κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.
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Μητσοτάκης σε Αμερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε
τεχνολογικό κόμβο

Τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε επενδυτές από το εξωτερικό αναφέρθηκε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Mιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη πως «η
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους.

Για τις νέες προκλήσεις
Μιλώντας για τις προκλήσεις που υπάρχουν το 2022, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το τρέχον έτος «δεν
αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά
σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα».

Σχολιάζοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως «έχουμε αποδείξει ότι
μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο. Την
προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο».

Κάνοντας αναφορά για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, ο ίδιος υποστήριξε πως
«μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
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αντίστοιχα πεδία. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν
από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η
εμπειρία τους στο εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες
ευκαιρίες, περισσότεροι Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις
εκμεταλλευτούν. Και καθώς η δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις
θα επιλέξουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία
και τη χώρα συνολικά».

Γράψτε το σχόλιο σας
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Χρ. Σταϊκούρας: Βυθιζόμαστε σε νέα παγκόσμια κρίση – Απαιτείται
συλλογική απάντηση

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

1. Η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να ακολουθεί τις πραγματικές αναταραχές
στον εφοδιασμό.

2. Οφείλουμε να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η αποδέσμευση του κόστους των ορυκτών καυσίμων από τις
τιμές του ρεύματος.

3. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων αερίου είναι σημαντικές και θα
πρέπει να συνδυαστούν με κοινή αγορά φυσικού αερίου

4. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα «δίκτυ ασφαλείας», όπως και κάναμε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα: 

1. Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Παρατηρήσαμε μία ισχυρή ανάκαμψη 8,3% το 2021 και
αναμένουμε τουλάχιστον 3% το 2022, ενώ από το 2023 και έπειτα αναμένεται ακόμη υψηλότερος
ρυθμός ανάπτυξης

2. Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ
3. Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία.
4. Επίτευξη μονοψήφιων NPEs στις ελληνικές τράπεζες
5. Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων
6. Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία
7. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023

moneyreview.gr
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022
Για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3% το 2022 έκανε λόγο ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στο 23ο επενδυτικό συνέδριο
του Capital Link στάθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω
της κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, όπως φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί
κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση. Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο
σε κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομίας κρίσης».

Ανάγκη ενιαίας αντίδρασης
Στη συνέχεια, ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας το ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.
Μιλώντας για την ανάγκη πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε τη σημασία
μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά. «Πιστεύουμε πως οι
προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρους αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές»
πρόσθεσε.

Ακόμα, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές τους
μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. «Πρέπει να
χτίσουμε ένα “δίκτυ ασφαλείας”, όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία, για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.

Γράψτε το σχόλιο σας
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Σταϊκούρας: Ανάπτυξη πάνω από 3% το 2023, θετικός ρυθμός ανάπτυξης τα
επόμενα χρόνια

Του Τάσου Δασόπουλου 

Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3% φέτος, με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε σήμερα από το συνέδριο της Capital Link στην Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο πρώτος στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τη οικονομίας και αναφέρθηκε στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3% που είχαμε το 2021. Για φέτος, είπε ότι η πρόβλεψη θέλει την ανάπτυξη πάνω από 3%, ενώ για το
μέλλον οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα καταβάλλουν "μερίσματα
ανάπτυξης" για πολλά χρόνια, όπως πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη έξι στόχους για την οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα:

1. Την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης , μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην
κατεύθυνση αυτή είπε ότι η χώρα μας αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τις υψηλότερες -σε σύγκριση με τους ομολόγους μας της ΕΕ- ποσοστιαίες αυξήσεις το 2022
και το 2023.

2. Την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας , η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι,
όπως ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις την
περασμένη Παρασκευή

3. Την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων  στους ισολογισμούς των
τραπεζών. Όπως είπε, στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισ.
ευρώ και ο δείκτης NPEs μειώθηκε στο 12,8%, που είναι οι χαμηλότερες μετρήσεις από τον Ιούνιο του
2010.

Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

4. Τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων . Στο θέμα αυτό σημείωσε ότι το ποσοστό του
πληθυσμού που διακινδύνευε τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.

Εξήγησε μάλιστα ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες ανισότητας δείχνουν:

- ενίσχυση της θέσης της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών ομάδων,

- μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό, σταθεροποιώντας τη
θέση των φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων έναντι των πλουσιότερων.

5. Μετάβαση προς τη δημοσιονομική ισορροπία . Με επιστροφής στα πρωτογενή πλεονάσματα και
δραστική μείωση του χρέους μέσω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

6. Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας , το 2023. Ο κ. ΣταΪκούρας τόνισε ότι τα τελευταία 3
χρόνια, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε αναβαθμιστεί από τους
οίκους αξιολόγησης οκτώ φορές.

"Παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα εφαρμόζει αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις και
συνεκτικές πολιτικές που δίνουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου, επιτυγχάνοντας υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές
θέσεις εργασίας", κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.

CAPITAL LINK
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

https://www.capital.gr/oikonomia/3627362/staikouras-anaptuxi-pano-apo-3-to-2023-thetikos-ruthmos-anaptuxis-ta-epomena-xronia


https://www.mononews.gr/

 Publication date: 11/04/2022 17:40

 Alexa ranking (Greece): 492

 link

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Capital Link: Η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη

NewsRoom

11 Απριλίου 2022 16:49

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του προς τους επενδυτές στο συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest
in Greece.

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε πως υπάρχουν ακόμα
αρκετά να γίνουν.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμισσε πως οι προκλήσεις συνεχίζονται και το 2022, με τον πληθωρισμό να
επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά τα καλά νέα είναι πως η Ελλάδα έχει αλλάξει σε σχέση
με πριν τρία χρόνια. «Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να
επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.»

Ο πρωθυπουργός εξήγησε πως οι μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις, ενώ οι
ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς, ενώ πολλοί Έλληνες που
έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό σκέφτονται να επιστρέψουν.

Επεσήμανε επίσης πως από το 2019, «οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της μετοχής
της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο
έτος. Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη».

«Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύω ακράδαντα ότι  Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκης:

Mε μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.
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Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Κυρίες και κύριοι,

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.

Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
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Χρ. Σταϊκούρας: Υψηλότερη του 3% η ανάπτυξη της οικονομίας το 2022
Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής «απάντησης» στην αύξηση του
ενεργειακού κόστους, ενώ ανέπτυξες και τους επτά βασικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής.

Ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% μπορεί να επιτύχει η οικονομία κατά το τρέχον έτος, παρά τα προβλήματα
που δημιουργεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως υπογράμμισε ο υπουργός
Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link που
πραγματοποιείται στη Ν. Υόρκη. 

Στην ομιλία του ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021 και
στην οικονομική πολιτική που έχει ασκηθεί, ενώ σε για το 2022 στάθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του
πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες
επιδεινώνεται, όπως φάνηκε τον Μάρτιο.

Υπογράμμισε την ανάγκη για μία ενιαία αντίδραση στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ ,
επαναλαμβάνοντας το ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση,
σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές τους μπορούν
να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

 

Τόνισε ακόμη ότι η οικονομική πολιτική έχει επτά στόχους, οι οποίοι είναι: 

1. Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
2. Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ.
3. Έξοδος από τον ενισχυμένο μηχανισμό εποπτείας.
4. Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
5. Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
6. Μετακίνηση προς τη δημοσιονομική ισορροπία.
7. Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, το 2023.

Η ομιλία του υπουργού Οικονομικών 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Capital Link για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου έδωσε να
μοιραστώ μερικές σκέψεις σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις θετικές
προοπτικές της, σε αυτούς τους δύσκολους - σε παγκόσμιο επίπεδο - καιρούς.
Κυρίες και κύριοι,

Από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και διαδοχικών
εξωγενών σοκ στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Εν μέσω αυτών των
κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα που προκαλούν, η
ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως
αποτέλεσμα των στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολούθησε η Κυβέρνηση,
προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων, το 2021:

Έχει καταγραφεί μια ανάκαμψη σε σχήμα "V".
Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Η ανεργία έχει συρρικνωθεί, σημαντικά.
Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στηρίχθηκε.
Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν, δραστικά.
Το ελληνικό δημόσιο αναβαθμίστηκε.

Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνετής, συνεκτικής,
μεταρρυθμιστικής, φιλικής προς την ανάπτυξη και διορατικής οικονομικής πολιτικής.Η
αποτελεσματικότητα αυτής της οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται από όλα τα "ενδιαφερόμενα
μέρη", όπως οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι διεθνείς οργανισμοί, οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές.

Κατά συνέπεια, η "μεγάλη εικόνα" της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της
ακόμη πιο θετικές. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι οι θετικές αυτές προοπτικές θολώνουν, από
νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις. Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, κάθε μήνα, χειροτερεύει. Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες της
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οικονομίας βρίσκονται, για άλλη μια φορά, υπό σοβαρή πίεση. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν
εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και στο καταναλωτικό κλίμα.  Βουλιάζουμε, όλο και
περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των
πολιτών συρρικνώνεται δραματικά.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο πληθωρισμός αυξάνεται ραγδαία. Καμία χώρα δεν πρόκειται να βγει
αλώβητη από αυτή την κατάσταση, και φυσικά αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Και οι εθνικές δράσεις
για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν. Έτσι, απαιτούνται συλλογικές, άμεσες
απαντήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, και όσον αφορά την Ευρώπη , θα ήθελα να μοιραστώ τα ακόλουθα σχόλια:

1. Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου  δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
διαταραχές στην προσφορά.

2. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη παρεμβάσεων για τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων
και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.

3. Πρέπει να εξετάσουμε πώς οι τιμές των ορυκτών καυσίμων θα αποσυνδεθούν από την τιμή
της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν
παράγεται από φθηνότερες πηγές ενέργειας.

4. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι
πολύ σημαντικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς της
αγοράς που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ενιαίος αγοραστής.

5. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα "δίχτυ ασφαλείας", όπως κάναμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν εκ νέου τη σημασία της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο, της
δημιουργίας ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των σοκ και της οικοδόμησης για το μέλλον. Έτσι,
ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα λάβουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υψίστης σημασίας να
συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε - στο εσωτερικό μας - μια συνετή, φιλική προς την ανάπτυξη και
μεταρρυθμιστική ατζέντα οικονομικής πολιτικής, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη μεγέθη
της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η ατζέντα πολιτικής βασίζεται σε 7 πυλώνες:

Πυλώνας: 1: Παροχή καλά στοχευμένων, εφάπαξ μέτρων στήριξης, ιδίως για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία, προκειμένου να μειωθεί
κυρίως το βαρύ ενεργειακό κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα.

2ος πυλώνας: Ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική. Αναμένουμε ένα πολύ καλύτερο από το
προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021, μια σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση το 2022
και την επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και μετά. Αυτή η αξιόπιστη
δημοσιονομική πορεία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη, με υψηλότερα μόνιμα φορολογικά έσοδα, που
ενισχύονται από τη φιλική προς την ανάπτυξη μείωση των φόρων και των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

3ος πυλώνας: Εφαρμογή μιας έξυπνης στρατηγικής έκδοσης.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ, τον ESM και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι βιώσιμο, διότι

έχει μεγάλη μέση σταθμισμένη διάρκεια ωρίμανσης, 
το μεγαλύτερο μέρος του κατέχεται από τον επίσημο τομέα, και
παρουσιάζει σημαντική συνιστώσα σταθερού επιτοκίου. 

Η πλήρης πρόωρη αποπληρωμή των ανεξόφλητων δανείων της Ελλάδας προς το ΔΝΤ,  καθώς και
η προαναγγελθείσα προπληρωμή μέρους των δανείων του GLF, στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα
με τον ESM, "στέλνουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοδοτική θέση της Ελλάδας, έχουν
θετικό αντίκτυπο στο προφίλ του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και δημιουργούν κάποια εξοικονόμηση
για τον ελληνικό προϋπολογισμό".

Επιπλέον, το ελληνικό χρέος παρουσιάζει χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες,
της τάξης του 10% του ΑΕΠ για πολλά χρόνια μπροστά. Τέλος, διατηρούμε σημαντικά ταμειακά
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αποθέματα, η αξία των οποίων είναι ίση με περίπου 20% του ΑΕΠ, από τα υψηλότερα μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, η Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της.

4ος πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 3 οδών:

1. Πιστωτική επέκταση, όπως άρχισε να παρατηρείται το 2021, με βάση τη βελτίωση των ισολογισμών
των τραπεζών/: Οι νέες πιστώσεις, το 2021, ανήλθαν σε 20,2 δισ. ευρώ.

2. Την εφαρμογή της δανειακής διευκόλυνσης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Πρόκειται για
έναν καινοτόμο χρηματοδοτικό μηχανισμό, με στόχο την κάλυψη του μεγάλου εθνικού επενδυτικού κενού
που παρατηρείται στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, χρησιμοποιώντας τη χρηματοοικονομική
μόχλευση ως πολλαπλασιαστή των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η Δανειακή Διευκόλυνση χρηματοδοτεί μόνο παραγωγικές επενδύσεις σε επιλεγμένους τομείς ,
όπως η πράσινη, η ψηφιακή, η εξωστρέφεια, η καινοτομία και οι οικονομίες κλίμακας, χρησιμοποιώντας
ένα χρηματοδοτικό σχήμα που διασφαλίζει ότι όλοι οι παίκτες έχουν το δικό τους μερίδιο στο παιχνίδι, ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού του RRF, που υπόκειται σε ανεξάρτητους ελέγχους και
λογιστικούς ελέγχους. Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από τη δανειακή διευκόλυνση
επιλέγονται με καθαρά αγοραία κριτήρια, από τα συμμετέχοντα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ, καθώς και από εμπορικές τράπεζες, χωρίς καμία κρατική συμμετοχή. Αυτοί θα
είναι οι μόνοι αξιολογητές της βιωσιμότητας των επενδυτικών σχεδίων και της πιστοληπτικής
ικανότητας του δανειολήπτη.

3. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο είναι, πραγματικά, τελευταίας
τεχνολογίας: Πράγματι, πετύχαμε τις πρώτες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών μέσω της πλατφόρμας
εξωδικαστικής εκκαθάρισης, καθώς και τις πρώτες αποδοχές από τους οφειλέτες. Επιπλέον,
επεξεργαζόμαστε μια σειρά μέτρων και μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός
Δημόσιου Γραφείου Πιστώσεων και ενός Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, καθώς και της εφαρμογής μιας
Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να αποτρέψουμε τη μελλοντική
συσσώρευση ιδιωτικού χρέους και να ενισχύσουμε τη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

5ος πυλώνας: Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Έχουμε αναπτύξει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων, μέσω της Ελληνικής
Εταιρείας Περιουσίας (ΕΕΠ) και του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας
(ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το Σχέδιο περιλαμβάνει αρκετές ιδιωτικοποιήσεις και έργα
μακροχρόνιας μίσθωσης. Η πρόοδος του έργου του Ελληνικού, σχετικά με λιμάνια, μαρίνες, ενεργειακές
εταιρείες, κέντρα logistics, είναι ενδεικτική της επιτυχημένης πορείας του Σχεδίου.

Επιπλέον, ψηφίσαμε ένα νέο εργατικό νόμο, βελτιώνοντας - ταυτόχρονα - τόσο το επιχειρηματικό
περιβάλλον όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ισορροπία των προσωπικών γραμμών.
Ολοκληρώσαμε επίσης μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό και την
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αναδιοργάνωση της συνταξιοδοτικής διοίκησης, την
απλούστευση του πλαισίου αδειοδότησης επενδύσεων, την παροχή ενός σύγχρονου καθεστώτος εταιρικής
διακυβέρνησης, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας,
καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες θα περάσει από τη Βουλή ένας νέος νόμος, που θα φέρει επανάσταση στο
πλαίσιο αναβάθμισης/επανακατάρτισης της χώρας μας. Πράγματι, τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια, έχουμε
ψηφίσει 298 νόμους από τη Βουλή των Ελλήνων, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών μας και
κάνοντας την ελληνική οικονομία πιο φιλική για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει σημειώσει
σημαντική πρόοδο σε όλους τους δείκτες διακυβέρνησης που δημοσιεύουν οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα και η Διεθνής Διαφάνεια.

Προχωρώντας προς τα εμπρός, ορισμένοι από τους τομείς εστίασης  περιλαμβάνουν:

η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης φόρων,
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα,
η βελτίωση του εκπαιδευτικού και του δικαστικού συστήματος,
ενίσχυση της μετάβασης στο πράσινο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

6ος πυλώνας: Αξιοποιώντας ορθολογικά τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχοντας στην πρώτη γραμμή
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των Ταμείων
Συνοχής της ΕΕ, περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027.
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Σε όρους ποσοστού στο ΑΕΠ, πρόκειται για ποσό διπλάσιο από τα κονδύλια που έλαβε η Ελλάδα στο
πλαίσιο του Σχεδίου Marshal! Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, 173 προγραμματισμένα έργα και υποέργα έχουν ενταχθεί στη φάση
υλοποίησης, συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με 8,5 δισ. ευρώ. Την περασμένη Παρασκευή, η Ελλάδα
έλαβε την πρώτη δόση επιχορηγήσεων και δανείων, συνολικού ύψους σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ. Προκειμένου
να τη λάβουμε, ολοκληρώσαμε ορόσημα που αφορούσαν 8 μεταρρυθμίσεις και 7 επενδύσεις, που
αφορούσαν - μεταξύ άλλων - σε

την ηλεκτροκίνηση και την εξοικονόμηση ενέργειας,
την οργανωτική μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης,
τη νέα νομοθεσία για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, τη φορολογική κωδικοποίηση, τον
εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
τη δημιουργία των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου.

7ος Πυλώνας: Ενεργός συμμετοχή στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική
αρχιτεκτονική. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουμε:

την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,
την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών,
τη συμφωνία για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας,
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όσον αφορά το τελευταίο, δεδομένης της αύξησης των δεικτών δημόσιου χρέους τα τελευταία δύο
χρόνια, η επαναφορά των σημερινών δημοσιονομικών κανόνων δεν έχει ιδιαίτερο οικονομικό νόημα και
δεν θα ήταν αξιόπιστη για τις αγορές. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει,
μεταξύ άλλων, ότι:

οι πορείες μείωσης του χρέους δεν θα είναι εμπροσθοβαρείς στον απόηχο της πανδημικής κρίσης,
η δημοσιονομική πολιτική θα είναι αντικυκλική,
προστατεύονται οι παραγωγικές επενδύσεις.

Επιπλέον, υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο που προωθεί την εθνική ιδιοκτησία των σχεδίων δημοσιονομικής
προσαρμογής, μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση στη δημοσιονομική εποπτεία, καθώς και τη δημιουργία μιας
κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας.

Κυρίες και κύριοι,

Η συνέχιση της εφαρμογής της πολιτικής με βάση αυτούς τους 7 πυλώνες, θα οδηγήσει στην επίτευξη
των 7 ειδικών στόχων που έχουμε θέσει τα προηγούμενα χρόνια:

Στόχος 1: Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Παρατηρήσαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, της τάξης του 8,3% το 2021, προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης
άνω του 3% το 2022 και αναμένουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά. Οι
μεταρρυθμίσεις, που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή και περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό μας σχέδιο
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα αποδίδουν "αναπτυξιακό μέρισμα" για πολλά χρόνια στο μέλλον.

2ος στόχος: Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ.

Πράγματι, τόσο οι επενδυτικές όσο και οι εξαγωγικές συνιστώσες αυξήθηκαν έντονα το 2021.
Αναμένουμε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις υψηλότερες - σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες χώρες της ΕΕ - ποσοστιαίες αυξήσεις το 2022 και το 2023.

3ος στόχος: Έξοδος από τον ενισχυμένο μηχανισμό εποπτείας.

Όπως ανέφερε την περασμένη Παρασκευή ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis
Dombrovskis, πρόκειται να "βγούμε από την Ενισχυμένη Εποπτεία αυτό το καλοκαίρι και να λάβουμε τις
τελευταίες δόσεις της ελάφρυνσης του χρέους, η οποία θα αποφασιστεί τον Ιούνιο".

4ος στόχος: Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους
ισολογισμούς των τραπεζών.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε σε
18,4 δισ. ευρώ και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε σε 12,8%, τις χαμηλότερες τιμές
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από τον Ιούνιο του 2010. Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν
αυτόν τον στόχο.

5ος στόχος: Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε το
2020. Συνολικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες ανισοτήτων δείχνουν:

ενίσχυση της θέσης της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών ομάδων,
μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό,
σταθεροποίηση της θέσης των φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων έναντι των πλουσιότερων.

6ος στόχος: Μετακίνηση προς τη δημοσιονομική ισορροπία. 

7ος στόχος: Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, το 2023.

Κινούμαστε προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που
αντιμετωπίσαμε, αναβαθμιστήκαμε από τους οίκους αξιολόγησης 8 φορές.

Κυρίες και κύριοι,

Σας μίλησα, σήμερα, για τους 7 πυλώνες και τους 7 στόχους της οικονομικής μας πολιτικής. Ξέρουμε πού
βρισκόμαστε, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και ξέρουμε πώς να πάμε! Παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή
αστάθεια, η Ελλάδα εφαρμόζει αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις και τις συνεκτικές πολιτικές που
δίνουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου,
επιτυγχάνοντας υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας και ενισχύοντας
την κοινωνική συνοχή.
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Κυρ. Μητσοτάκης: Η ανάκαμψη θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα
μέχρι το τέλος του έτους

Την εκτίμηση ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το
τέλος του έτους, εξέφρασε ο πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στο Annual Capital Link Invest in
Greece Forum, στη Νέα Υόρκη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι
πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια και πρόσθεσε πως η
κυβέρνηση παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που προέκυψαν, υλοποίησε τις υποσχέσεις της.

Στην παρέμβασή του μέσω βίντεο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010, ενώ τόνισε το 2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα
προηγούμενα χρόνια καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα.

Αναλυτικά στο μήνυμα του ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής:

«Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Κυρίες και κύριοι,

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
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εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα - ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.

Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία»

https://www.liberal.gr/news/kur-mitsotakis-i-anakampsi-tha-xeperasei-ta-pro-pandimias-epipeda-mechri-to-telos-tou-etous/442985
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Σταϊκούρας: Ανάπτυξη πάνω από 3% το 2023, θετική ανάπτυξη τα επόμενα
χρόνια
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Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 3% φέτος, με προοπτική μια διατηρήσιμη
υψηλή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια, εξέφρασε σήμερα από το συνέδριο της Capital Link στην Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο πρώτος στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να έχουμε υψηλούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τη οικονομίας και αναφέρθηκε στην οικονομική μεγέθυνση κατά
8,3% που είχαμε το 2021. Για φέτος, είπε ότι η πρόβλεψη θέλει την ανάπτυξη πάνω από 3%, ενώ για το
μέλλον οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα καταβάλλουν "μερίσματα
ανάπτυξης" για πολλά χρόνια, όπως πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη έξι στόχους για την οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα:

1. Την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης , μέσω της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην
κατεύθυνση αυτή είπε ότι η χώρα μας αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τις υψηλότερες -σε σύγκριση με τους ομολόγους μας της ΕΕ- ποσοστιαίες αυξήσεις το 2022
και το 2023.

2. Την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας , η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι,
όπως ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις την
περασμένη Παρασκευή

3. Την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων  στους ισολογισμούς των
τραπεζών. Όπως είπε, στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισ.
ευρώ και ο δείκτης NPEs μειώθηκε στο 12,8%, που είναι οι χαμηλότερες μετρήσεις από τον Ιούνιο του
2010.

Πράγματι, το 2021, δύο στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες πέτυχαν αυτόν τον στόχο.

4. Τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων . Στο θέμα αυτό σημείωσε ότι το ποσοστό του
πληθυσμού που διακινδύνευε τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε το 2020.

Εξήγησε μάλιστα ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες ανισότητας δείχνουν:

- ενίσχυση της θέσης της μεσαίας τάξης έναντι των πλουσιότερων εισοδηματικών ομάδων,

- μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό, σταθεροποιώντας τη
θέση των φτωχότερων εισοδηματικών ομάδων έναντι των πλουσιότερων.

5. Μετάβαση προς τη δημοσιονομική ισορροπία . Με επιστροφής στα πρωτογενή πλεονάσματα και
δραστική μείωση του χρέους μέσω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

6. Την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας , το 2023. Ο κ. ΣταΪκούρας τόνισε ότι τα τελευταία 3
χρόνια, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε αναβαθμιστεί από τους
οίκους αξιολόγησης οκτώ φορές.

"Παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα εφαρμόζει αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις και
συνεκτικές πολιτικές που δίνουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου, επιτυγχάνοντας υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές
θέσεις εργασίας", κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.

https://www.moneypress.gr/staikoyras-anaptyksi-pano-apo-3-to-2023-theti/
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022
Για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 2022 έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link.

Στην ομιλία του, ο ΥΠΟΙΚ μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά του 2021, απαριθμώντας
τις πολιτικής της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Μιλώντας για το 2022, ο κ. Σταϊκούρας στάθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, όπως
φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση (...).
Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομίας κρίσης».

Στη συνέχεια, ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας το ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Μιλώντας για την ανάγκη πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε τη σημασία
μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά. «Πιστεύουμε πως οι
προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρους αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές»
πρόσθεσε.

Ακόμα, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές τους
μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

«Πρέπει να χτίσουμε ένα "δίκτυ ασφαλείας", όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.

https://www.businessnews.gr/oikonomia/item/234191-staikoyras-pano-apo-to-3-i-anaptyksi-to-2022
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Ρυθμός ανάπτυξης άνω του 3% – Οι 7 πυλώνες και οι 7 στόχοι – Η ομιλία του
Χρ. Σταϊκούρα στη Ν. Υόρκη

Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3% εφέτος «βλέπει» ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταικούρας, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και το 2023.
Μιλώντας σήμερα στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στο 23Ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, αφού
αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και
επιχειρήσεων, σημείωσε […]

Το άρθρο Ρυθμός ανάπτυξης άνω του 3% – Οι 7 πυλώνες και οι 7 στόχοι – Η ομιλία του Χρ. Σταϊκούρα στη
Ν. Υόρκη εμφανίστηκε πρώτα στο ERT.GR.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο πατώντας εδώ
Ειδήσεις
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Τσακλόγλου: Η πτωτική τάση του ποσοστού ανεργίας θα συνεχιστεί
Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις
αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την
κοινωνική προστασία».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή και περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο
στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των
πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές».

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας
δεκαετίας σε “brain gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/519294-Tsaklogloy-H-ptwtikh-tash-toy-posostoy-anergias-tha-synechistei
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Σταϊκούρας: Οι 7 στόχοι της οικονομικής πολιτικής για φέτος και τα επόμενα
έτη

Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, σε ποσοστό άνω του 3% για φέτος, η έξοδος από την ενισχυμένη
εποπτεία το καλοκαίρι αλλά και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023 είναι μερικοί από τους
στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ.
Χρήστο Σταϊκούρα.

Μιλώντας στο 23ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη “Invest in Greece Forum” δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία γενικότερα στην ευρωπαϊκή
οικονομία.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και
φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Επανέλαβε ότι οι ενέργειες που λαμβάνουν τα κράτη σε εθνικό επίπεδο δεν αρκούν για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών αλλά χρειάζονται συλλογικές απαντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με
τον υπουργό Οικονομικών:

·         Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές
διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των
υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.

·        Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες
πηγές ενέργειας.

·        Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές
και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που μπορεί να
ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.

·        Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν :

·        επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023
και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη
βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

·        Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών

·        Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.

·        Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο
λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.

·        μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

·        προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.

·        απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.

 

ΠΗΓΗ

https://www.larissapress.gr/2022/04/11/staikouras-oi-7-stochoi-tis-oikonomikis-politikis-gia-fetos-kai-ta-epomena-eti/
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Βυθιζόμαστε στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης, είπε ο Χ. Σταϊκούρας

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, άνω του 3% για το 2022, η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία το
καλοκαίρι αλλά και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023 είναι μερικοί από τους στόχους της
κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Σε ομιλία του στο 23ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη «Invest in Greece Forum», ο
Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία γενικότερα στην
ευρωπαϊκή οικονομία, λέγοντας πως «οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις
αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο,
στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των
πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο πληθωρισμός
αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά
περιλαμβάνει και την Ελλάδα».

Όπως είπε, οι ενέργειες που λαμβάνουν τα κράτη σε εθνικό επίπεδο δεν αρκούν για την αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών αλλά χρειάζονται συλλογικές απαντήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών:

- Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές διαταραχές
στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των υφιστάμενων
στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.

- Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες
πηγές ενέργειας.

- Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές και
θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που μπορεί να
ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.

- Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν:

- επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023
και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη
βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

- Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών

- Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.

- Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Στα
τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο
λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.

- μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

- προχωρώντας προς τη δημοσιονομική ισορροπία.

- απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr

https://www.eklogika.gr/news/Vuthizomaste-sthn-kino%CF%85menh-ammo-ths-neas-pagkosmias-oikonomikhs-krishs-eipe-o-X-Sta%CF%8Ako%CF%85ras--11-04-2022


http://www.palo.gr/

 Publication date: 11/04/2022 17:12

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Μητσοτάκης στο Capital Link: Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το
2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν

Με κεντρικό θέμα "A New Era - A New Direction for Greece", πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum "A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς, με την
υποστήριξη των κορυφαίων χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd., καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα,
το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε
επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων...

https://www.palo.gr/business/mitsotakis-sto-capital-link-i-anakampsi-tis-ellinikis-oikonomias-to-2021-itan-akoma-pio-dynamiki-apo-o-ti-anamenotan/29094810/
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Μητσοτάκης: Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες
προκλήσεις

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 

O Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της
Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές μέσω βίντεο:

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

 

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

 

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

 

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

 

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

 

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/519259-Mhtsotakhs-Echoyme-apodeixei-oti-mporoyme-na-xeperasoyme-megales-proklhseis
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να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

 

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Κυρίες και κύριοι,

 

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

 

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

 

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

 

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

 

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

 

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα - ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.

 

Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.
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Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
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Σταϊκούρας: Πάνω από το 3% η ανάπτυξη το 2022 - Καμπανάκι για νέα
παγκόσμια κρίση

Ο υπουργός Οικονομικών είπε πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές
τους μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος.

Για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 2022 έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link.

Στην ομιλία του, ο ΥΠΟΙΚ μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά του 2021, απαριθμώντας
τις πολιτικής της κυβέρνησης για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

Μιλώντας για το 2022, ο κ. Σταϊκούρας στάθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία, λέγοντας πως λόγω της κρίσης η κατάσταση στις ευρωπαϊκές οικονομίες επιδεινώνεται, όπως
φάνηκε τον Μάρτιο. «Πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι, για μια ακόμα φορά, υπό σοβαρή πίεση (...).
Βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομίας κρίσης».

Στη συνέχεια, ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη μια ενιαίας αντίδρασης στις προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ,
επαναλαμβάνοντας το ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει μόνη της από αυτή την κατάσταση.

Μιλώντας για την ανάγκη πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε τη σημασία
μιας παρέμβασης που θα εξουδετερώνει τις υπάρχουσες διαταραχές στην αγορά. «Πιστεύουμε πως οι
προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς χώρους αποθήκευσης αερίου είναι πολύ σημαντικές»
πρόσθεσε.

Ακόμα, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα ορυκτά καύσιμα και στο πως οι τιμές τους
μπορούν να αποσυνδεθούν από το κόστος ρεύματος, που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδο.

«Πρέπει να χτίσουμε ένα "δίκτυ ασφαλείας", όπως επιτυχώς καταφέραμε να κάνουμε μέσα στην πανδημία,
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχολιάζοντας τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, ο υπουργός δήλωσε
«είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη, 8,3% για το 2021. Προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3% για το 2022
και αναμένουμε ακόμα σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά» τόνισε ο κ.
Σταϊκούρας.

https://www.insider.gr/oikonomia/221650/staikoyras-pano-apo-3-i-anaptyxi-2022-kampanaki-gia-nea-pagkosmia-krisi
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Μητσοτάκης σε Αμερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε
σημαντικό τεχνολογικό κόμβο

Parapolitika Newsroom

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη.

Τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε επενδυτές από το εξωτερικό αναφέρθηκε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης , μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη. 

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι
αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο
πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε Αμερικανούς επενδυτές  

Αναφερόμενος στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως "υλοποιήσαμε
τις υποσχέσεις μας. 

«Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν
δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η
ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο έτος» , είπε
χαρακτηριστικά 

https://www.parapolitika.gr/politiki/article/1182533/mitsotakis-se-amerikanous-ependutes-i-ellada-metatrepetai-se-simadiko-tehnologiko-komvo/
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Για τις προκλήσεις του 2022 

Μιλώντας για τις προκλήσεις που υπάρχουν το 2022, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το τρέχον έτος «δεν
αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά
σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα». 

Μιλώντας για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και τον αντίκτυπο του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική
οικονομία , ο πρωθυπουργός είπε πως «όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας , έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα
2.0», το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων. 

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο». 

TAGS:

Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνέδριο
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Μητσοτάκης στο Capital Link: Πιο δυναμική από ότι αναμενόταν η ανάκαμψη
το 2021

Με κεντρικό θέμα «A New Era – A New Direction for Greece», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική
παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς, με
την υποστήριξη των κορυφαίων χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd., καθώς επίσης και με
την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που
εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού
κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών,
τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων
μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της κυβέρνησης προς τους
επενδυτές μέσω βίντεο:

«Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
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ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.

Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
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στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Ρυθμός ανάπτυξης άνω του 3% – Οι 7 πυλώνες και οι 7 στόχοι – Η ομιλία του
Χρ. Σταϊκούρα στη Ν. Υόρκη

Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό άνω του 3% εφέτος «βλέπει» ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταικούρας, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και το 2023.
Μιλώντας σήμερα στη Νέα Υόρκη  των ΗΠΑ στο 23Ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, αφού
αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και
επιχειρήσεων, σημείωσε ότι η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές
της ακόμη πιο θετικές».

https://www.taxispanos.gr/%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%ce%bf%cf%85-3-%ce%bf%ce%b9-7-%cf%80%cf%85%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82/
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Συνέδριο Capital Link – Μητσοτάκης: Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό
Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link με κεντρικό θέμα «Μια
νέα εποχή, μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα». Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, την στήριξη της
ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας και κορυφαίες επιχειρήσεις.

Σε μια εποχή όπου η διεθνής αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κορυφώνεται, παράγοντες
του χρηματοπιστωτικού κόσμου, επενδυτές, επιχειρηματίες και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης συζητούν
διεξοδικά τις προοπτικές που διαμορφώνονται, εξετάζουν τα πιθανά σενάρια της επόμενης ημέρας και
διερευνούν τις ευκαιρίες που διανοίγονται για επενδυτικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός στο χαιρετισμό του ανέφερε πως «μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της
χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει
όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη
στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν – αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.
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Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

ανταπόκριση από Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη

www.ertnews.gr

Πηγή του άρθρου είναι: http://www.ert.gr
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Μητσοτάκης σε επενδυτές των ΗΠΑ: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό
τεχνολογικό κόμβο

«Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το
καλύτερο» υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε επενδυτές από το εξωτερικό αναφέρθηκε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 23ο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική
από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία
μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ
πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010».

Μιλώντας για τις προκλήσεις που υπάρχουν το 2022, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το τρέχον έτος «δεν
αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά
σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα».

Σχολιάζοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως «έχουμε αποδείξει ότι
μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο».

Κάνοντας αναφορά για τις επενδυτικές ευκαιρίες  που προσφέρει η χώρα μας, ο ίδιος υποστήριξε πως
«μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά».

Μιλώντας για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και τον αντίκτυπο του Ταμείου Ανάκαμψης στην
ελληνική οικονομία, ο πρωθυπουργός είπε πως «όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο».

https://www.insider.gr/politiki/221645/mitsotakis-se-ependytes-ton-ipa-i-ellada-metatrepetai-se-simantiko-tehnologiko
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Μητσοτάκης στο Capital Link: Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το
2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν

ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο αποτελεί συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις
επενδύσεις συμμετείχαν κορυφαίοι αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές, διεθνείς και ελληνικές
επιχειρήσεις, διεθνείς τράπεζες και οργανισμοί, και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

Με κεντρικό θέμα «A New Era – A New Direction for Greece», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “A New Era – A New Direction for Greece» τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς, με την
υποστήριξη των κορυφαίων χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd., καθώς επίσης και με την
ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών,
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της κυβέρνησης προς τους
επενδυτές μέσω βίντεο:

«Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο
που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν
απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει.
Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα
ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους
ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το
2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα.

Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία
βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις
και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Το 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη
ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να
μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις
προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που
προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της
μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το
επόμενο έτος.

Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις
παραμένει αμείωτη.
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Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού
συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται
σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα – ανεξάρτητα από το
πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια.

Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό.

Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν
προγραμματισμένο.

Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό
μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους
να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να
αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα
αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο
εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι
Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η
δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά».
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Tasos Anastasatos (Eurobank): Ukranian crisis not to overturn Greek
economy’s potential

The Greek economy, after a quick recovery in 2021, which allowed it  to reclaim the bulk of pandemic-
induced losses, had entered 2022 with leading indicators signaling prospects for dynamic growth stressed
Mr Tasos Anastasatos, Group Chief Economist  at Eurobank and Chairman of the Scientific Council of the
Hellenic Bank Association speaking at the
23rd Annual Capital Link «Invest in Greece» Forum.

He added that the «Ukrainian crisis, as in the entire European economy, may temporarily cause a
deceleration of growth and increase in inflation but it will not overturn realization of the Greek economy’s
potential. The size of impact will depend on a multitude of factors, including the duration of war, nature
and duration of EU sanctions and monetary and fiscal policy measures. The direct impact of the crisis will
be limited as trade, tourism and financial links with Russia and Ukraine are relatively small. Yet, Greece
has an exposure on Russian imports on its energy mix and increased uncertainty may affect consumption
and investment in the short term. On the other hand, latest information points to unabated activity in a
number of sectors and there are expectations of a strong tourist season, upon normalization of the Ukraine
situation».

«In addition», Μr. Anastasatos suggested that «Greece will benefit from RRF (2nd largest beneficiary in the
EU as a percentage of its GDP), MFF 2021-2027, and EIB funds. These funds, along with mobilized private
and banking capital, not only provide amble liquidity, but also assist in the transformation of Greece’s
production model towards exports- and investments-driven sustainable growth. This can be achieved via
channeling of resources in selected economic activities (green transition and digitization in particular), as
well as via the structural reforms that accompany disbursement of funds. Economic prospects are
supported by accommodative monetary policy -flexible reinvestment of expiring GGBs purchased under
ECB’s PEPP up to end 2024-, continued fiscal support measures, a cash buffer in excess of €31bn, and
greatly improved financial conditions (Greek banks’ radical reduction of NPEs, ample liquidity and capital
adequacy).

 

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to address Capital Link’s «23rd Annual Invest in Greece» Forum 
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Σταϊκούρας: H ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει θετικές
προοπτικές

Παρότι διαβαίνει μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο και έχει
θετικές προοπτικές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο του 23ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός όμως σημείωσε ότι αυτή η θετική εικόνα θολώνει όλο και περισσότερο κάθε φορά που
ανακύπτουν νέες εξωγενείς απειλές. Ενδεικτικά, τόνισε ο ίδιος, δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, η
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας επιδεινώνεται κάθε μήνα.

«Βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην κινούμενη άμμο μίας νέας οικονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρ.
Σταϊκούρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα
επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο υπουργός, θα επηρεάσει όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της Ελλάδας. Εξ ου και κατά τον ίδιο απαιτείται άμεση και συλλογική «απάντηση» στην κρίση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας, του ο Χρ. Σταϊκούρας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

1. Η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να ακολουθεί τις πραγματικές αναταραχές
στον εφοδιασμό.

2. Οφείλουμε να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η αποδέσμευση του κόστους των ορυκτών καυσίμων από τις
τιμές του ρεύματος.

3. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων αερίου είναι σημαντικές και θα
πρέπει να συνδυαστούν με κοινή αγορά φυσικού αερίου

4. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα «δίκτυ ασφαλείας», όπως και κάναμε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε στην ομιλία του ότι η συνέχιση της εφαρμογής της αναπτυξιακής
πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη επτά συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί τα περασμένα χρόνια
στην Ελλάδα:

1. Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Παρατηρήσαμε μία ισχυρή ανάκαμψη 8,3% το 2021 και
αναμένουμε τουλάχιστον 3% το 2022, ενώ από το 2023 και έπειτα αναμένεται ακόμη υψηλότερος
ρυθμός ανάπτυξης

2. Επίτευση βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ
3. Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία.
4. Επίτευξη μονοψήφιων NPEs στις ελληνικές τράπεζες
5. Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων

https://www.theceo.gr/staikouras-h-elliniki-oikonomia-vrisketai-se-kalo-dromo-kai-echei-thetikes-prooptikes/


http://ceo.gr/

 Publication date: 11/04/2022 15:04

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

6. Πορεία προς την δημοσιονομική ισορροπία
7. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023
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Οι στόχοι της ελληνικής οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια
Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε ποσοστό άνω του 3% για φέτος, η έξοδος από την ενισχυμένη
εποπτεία το καλοκαίρι, αλλά και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, είναι μερικοί από τους
στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών,
Χρήστο Σταϊκούρα.

Μιλώντας στο 23ο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός μίλησε για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας κατά του 2021, απαριθμώντας τις πολιτικής της κυβέρνησης για τη στήριξη
εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων. Δεν παρέλειψε, δε, να αναφερθεί στις επιπτώσεις που
έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία γενικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό
συναίσθημα. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται.
Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και
φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Επανέλαβε ότι οι ενέργειες που λαμβάνουν τα κράτη σε εθνικό επίπεδο δεν αρκούν για την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών αλλά χρειάζονται συλλογικές απαντήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών:

- Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές διαταραχές
στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των υφιστάμενων
στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.

- Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες
πηγές ενέργειας.

- Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές και
θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που μπορεί να
ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.

- Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν:

- Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα
προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023
και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη
βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

- Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των
επενδύσεων και εξαγωγών

- Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας

- Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Στα
τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δισ. ευρώ και ο λόγος NPEs
μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010

- Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων

- Μετάβαση προς τη δημοσιονομική ισορροπία

- Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις
αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.
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Νέες ανατροπές στα δημοσιονομικά μεγέθη
Από την έντυπη έκδοση

Του Θάνου Τσίρου
[email protected]

Αυξημένο πρωτογενές έλλειμμα 2% αναμένεται για φέτος λόγω της ενεργειακής κρίσης και με ορατό τον
κίνδυνο προς τα πάνω αναθεώρησης προκειμένου να στηριχτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα με ρυθμό 0,8% από το 2023 θα προβλέπει το αναθεωρημένο
Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής που κατατίθεται στις 30 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Το νέο μεσοπρόθεσμο έχει ουσιαστικά «κλειδώσει», αλλά οι συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας υπό τις
οποίες συντάχθηκε καθιστούν ακόμη και τις πιο επικαιροποιημένες προβλέψεις του απολύτως επισφαλείς.
Πρακτικά, το κείμενο αποτυπώνει τα δεδομένα που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή, αλλά και τους δύο
βασικούς στόχους στους οποίους έχει καταλήξει η κυβέρνηση: πρώτον, να επιχειρηθεί το 2023 να
επιστρέψει η χώρα σε πρωτογενές πλεόνασμα (μικρότερο σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν στο
αντίστοιχο περσινό μεσοπρόθεσμο, κάτι που προφανώς αποδίδεται στην ενεργειακή κρίση και στον
πόλεμο) και, δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι από το 2024 και μετά η χώρα θα παράγει πρωτογενή
πλεονάσματα ικανά να αποπληρώνουν τους τόκους. Αυτό είναι και το βασικό «προαπαιτούμενο» που
βάζουν οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης προκειμένου να αποδώσουν την επενδυτική βαθμίδα.

Ποσοτικοποίηση στόχων

Αυτοί οι δύο στόχοι ποσοτικοποιούνται, όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, ως εξής:

1. Για το 2022, παρά την προσθήκη 2 δισ. ευρώ στο σκέλος των δημοσίων δαπανών με τον
συμπληρωματικό προϋπολογισμό της περασμένης Παρασκευής (η τροπολογία αναφέρεται στο ποσό
των 2,6 δισ. ευρώ, αλλά τα 600 εκατ. ευρώ αφορούν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και έχουν
δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα), το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα
κινηθεί στην περιοχή του 2% του ΑΕΠ, από 1,4% που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Η μικρή αύξηση
της τάξεως της μισής ποσοστιαίας μονάδας αποδίδεται στο γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο
προσβλέπει σε υπεραπόδοση στο σκέλος των φορολογικών εσόδων, η οποία μέχρι το τέλος της χρονιάς
μπορεί να κινηθεί στα επίπεδα του 1-1,5 δισ. ευρώ. Ήδη στο πρώτο δίμηνο υπήρξε καθαρή υπεραπόδοση
άνω των 500 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων. Για τη φετινή χρονιά, βέβαια, υπάρχει η μεγάλη
αβεβαιότητα του πολέμου.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός το Σάββατο στους Δελφούς , αν η Ευρώπη δεν καταλήξει σε μια κοινή
λύση για να αντιμετωπιστούν οι πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, θα επιχειρηθεί το πρόβλημα να
αντιμετωπιστεί με εθνικούς πόρους και αυτό φυσικά θα «χτυπήσει» και στο πρωτογενές έλλειμμα (το
οποίο μπορεί να φουσκώσει ακόμη και στα 5-5,5 δισ. ευρώ, ήτοι κοντά στο 3% του ΑΕΠ), αλλά και το
χρέος ή εναλλακτικά στο ύψος των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας.

2. Για το 2023, οι Ευρωπαίοι εταίροι ήδη ενημερώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την πρόθεση της
κυβέρνησης να εμφανίσει πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα είναι οριακά χαμηλότερα από το 1% του
ΑΕΠ, ήτοι κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Το μεσοπρόθεσμο αναμένεται να βάλει τον πήχη στην περιοχή του 0,8%,
κάτι που σημαίνει ότι μέχρι του χρόνου θα χρειαστεί δημοσιονομική προσαρμογή τουλάχιστον 4-5 δισ.
ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Τα μισά μπορούν να εξασφαλιστούν από την απόσυρση των μέτρων
στήριξης για την πανδημία και τα υπόλοιπα μισά από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία θα συνεχιστεί
και το 2023 με ρυθμό λίγο υψηλότερο από 3%, όπως θα αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο. Για την
πρόθεση παραγωγής πλεονασμάτων το 2023 (ακόμη και αν παραταθεί και για του χρόνου η ρήτρα
διαφυγής) Ήδη ενημερώθηκαν κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα τόσο ο Κλάους Ρέγκλινγκ όσο και ο
Βάλντις Ντομπρόφκις.

3. Για την τριετία 2024-2026, η Ελλάδα θα επιδιώξει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα που θα
καλύπτουν τη συνολική δαπάνη των τόκων εξυπηρέτησης του χρέους. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό
της τάξεως των 5-5,5 δισ. ευρώ ετησίως, το οποίο μεταφράζεται σε ένα ποσοστό της τάξεως του 2%-
2,5% του ΑΕΠ ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ. Με την πάροδο των ετών και την ανάπτυξη της
οικονομίας, η αναλογία θα γίνεται ολοένα και μικρότερη.

Τη μείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 183% στο τέλος του 2022 (από περίπου 193%
στο τέλος του 2021) και στην περιοχή του 150% μέχρι το τέλος του 2026 θα προβλέπει το μεσοπρόθεσμο
σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή, σημαντική πτώση της αναλογίας ακόμη και κατά 10
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ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2022, παρά την πολύ μεγάλη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη φετινή
χρονιά.

Η μεγάλη αποκλιμάκωση αναμένεται ότι θα προέλθει φέτος από τον… πληθωρισμό. Για το 2022, το ΑΕΠ
αναμένεται να πληθωριστεί με ποσοστό άνω του 5%, ενώ σε συνδυασμό με τον αναθεωρημένο προς το
κάτω πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης -αναμένεται ότι σε πραγματικούς όρους το ΑΕΠ θα μεγαλώσει κατά
περίπου 3%-3,3%, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο πόλεμος δεν θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα
δεινά στην ελληνική οικονομία- σημαίνει ότι στο τέλος του 2022 το ονομαστικό ΑΕΠ (αυτό λαμβάνεται
υπόψη για την αναλογία του χρέους και όχι το πραγματικό) θα κλείσει -σύμφωνα με την εκτίμηση- στην
περιοχή των 197 δισ. ευρώ.

Με το χρέος για το 2022 να ανέρχεται στα 356-358 δισ. ευρώ (ανάλογα με το πόσες φορές θα καταφέρει
ο ΟΔΔΗΧ να βγει στις αγορές), θα προκύψει στο τέλος του 2022 αναλογία χρέους προς ΑΕΠ κοντά στο
181%-183%. Για την περίοδο 2023-2026 σχεδιάζεται ότι ο εκτιμώμενος μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην
περιοχή του 3% αλλά και η πρόβλεψη για παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων στο ύψος των τόκων
(ώστε να μη χρειάζεται πρόσθετος δανεισμός για την εξυπηρέτηση του χρέους) θα οδηγήσουν ώστε η
πτωτική τάση στην αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ να συνεχιστεί, με στόχο το 150% στο τέλος του
2026.

Οι νέες προβλέψεις αναμένεται να παρουσιαστούν και στους εκπροσώπους των επενδυτικών οίκων αυτή
την εβδομάδα στο πλαίσιο των επαφών που θα έχουν ο υπουργός Οικονομικών αλλά και ο επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ στις ΗΠΑ. Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει σήμερα στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2022 θα επιβαρυνθούν περαιτέρω εφόσον τελικά η κυβέρνηση προβεί
σε μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι και η μείωση του ΦΠΑ εξετάζεται από το υπ. Οικονομικών. Το αν θα
γίνει ή όχι, είναι απόφαση του οικονομικού επιτελείου, που πρέπει να λάβει υπόψη του κι άλλους
παράγοντες», ανέφερε ο υπουργός. «Εξ όσων γνωρίζω, μελετάται να μειωθεί σε ορισμένα είδη στο 6%»,
πρόσθεσε.

Το σενάριο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής (σιτηρά, σπορέλαια, κρέατα) βρίσκεται στο
τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου, αλλά έως πρότινος υπήρχε δισταγμός λόγω του
δημοσιονομικού κόστους.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1852666/nees-anatropes-sta-dimosionomika-megethi
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Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη | 11.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σύντομες Ειδήσεις της Ημέρας 11.4.2022
Γαλλία: Ο Μακρόν μπροστά, θα αναμετρηθεί με τη Λεπέν  στον
καθοριστικό β' γύρο. Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκεντρώνει το 27,6% των
ψήφων έναντι 23,4% της Μαρίν Λεπέν με βάση τα αποτελέσματα των
εκλογικών τμημάτων που ολοκλήρωσαν την καταμέτρηση των ψήφων και
τα οποία αντιπροσωπεύουν το 97% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.
Όπως συνάγεται από τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, ο
Ζαν-Λικ Μελανσόν βρίσκεται στο 21,9% και ο Ερίκ Ζεμούρ στο 7%. Κάτω
από 5%, που είναι μεταξύ άλλων και το όριο για την οικονομική
αποζημίωση νέος σημαντικού τμήματος των προεκλογικών δαπανών κάθε

υποψηφίου, βρίσκονται η κεντροδεξιά Βαλερί Πεκρές με 4,79 % και ο Γιαννίκ Ζαντό (Οικολόγοι) με 4,58 %.
Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι άλλοι έξι υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και οι υποψήφιοι του
Σοσιαλιστικού και του Κομμουνιστικού Κομματος Αν Ινταλγκό και Φαμπιέν Ρουσέλ. Ενόψει δεύτερου γύρου
(στις 24 Απριλίου), οι πρώτες δημοσκοπήσεις, χθες βράδυ, φέρουν τον κ. Μακρόν να επικρατεί οριακά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Πλεύρης: «Μετά το Πάσχα θα υπάρχει μια περαιτέρω αποκλιμάκωση» σημείωσε αναφορικά με τα
μέτρα για τον κορωνοϊό ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στο πρωί της Δευτέρας στην
τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Πλεύρης ανάφερε ότι «τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ισχύουν ως ευρωπαϊκό
πιστοποιητικό για την κίνηση, αλλά αυτό που εξετάζεται είναι αν και πού θα χρειάζεται η επίδειξη τους
καθώς πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι που κατά βάση ο πληθυσμός είναι σε εξωτερικούς χώρους». Ωστόσο,
μετέθεσε χρονικά την κατάργηση της μάσκας επισημαίνοντας ότι είναι ένας σχετικά ήπιος περιορισμός
που έχει να κάνει με εσωτερικούς χώρους ή όπου υπάρχει συνωστισμός. Skai.gr 

Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας . Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο
του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών
που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας. ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Αμετανόητος ο δολοφόνος του αγιογράφου στην Τήνο . Αμετανόητος εμφανίζεται ο ηλικιωμένος ο
οποίος χθες Κυριακή δολοφόνησε τον 53χρονο αγιογράφο στην Τήνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’
ομολογίαν δράστης, μετά τη σύλληψή του, φώναζε ενός του αστυνομικού τμήματος του νησιού «Καλά του
έκανα». Η δολοφονία του άνδρα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του νησιού, ενώ, σύμφωνα με
τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία, όλα συνέβησαν για μία θέση πάρκινγκ. kathimerini.gr 

Πόλεμος στην Ουκρανία: 
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν με θαλάσσιους
πυραύλους Kalibr τον εξοπλισμό του τάγματος αντιαεροπορικών πυραύλων S-300, που παραδόθηκε από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή του Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία. 
Στο Ντόνμπας φαίνεται ότι μετατοπίζεται το επίκεντρο του πολέμου, ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της
ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, όπου θα
συζητήσουν σήμερα επιλογές για τη χορήγηση περαιτέρω υποστήριξης στην Ουκρανία. ΑΠΕ-ΜΠΕ,
kathimerini.gr 

Το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις εργασίες για
την έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία θα περιέχει διατάξεις σχετικά με το
εμπάργκο της ΕΕ στις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, κατά την άφιξή του σε συνάντηση των
υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. kathimerini.gr 

O Αυστριακός καγκελάριος στο Κρεμλίνο.  Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ ταξιδεύει στη
Μόσχα με μηνύματα ανθρωπιστικής και πολιτικής φύσης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας
Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ τη Δευτέρα πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Ο κ.
Σάλενμπεργκ πρόσθεσε ότι η συνομιλία του καγκελαρίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν
αναμένεται χωρίς τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης και άλλων εκπροσώπων. Θα είναι «μια συνομιλία
κατάματα και χωρίς μέσα ενημέρωσης». kathimerini.gr
Σχετικά Άρθρα :Διάφορα

http://www.afirimeno.com/2022/04/1142022.html
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Σταϊκούρας Στη Νέα Υόρκη για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!

https://www.forin.gr/articles/article/59525/staikouras-sth-nea-uorkh-gia-to-ependutiko-sunedrio-ths-capital-link
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για Επενδυτικό Συνέδριο και σειρά επαφών

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

https://blueskytv.gr/2022/04/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4/
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Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας

Το πρόγραμμα του υπουργού Οικονομικών για το Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link στο οποίο θα είναι ομιλητής.
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,  προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul,  μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα
Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή
έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://emea.gr/kato-kyria/660576/sti-nea-yorki-o-chr-staikouras/


https://www.fpress.gr/

 Publication date: 11/04/2022 12:56

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.fpress.gr/oikonomia/story/87355/sti-nea-yorki-o-xr-staikoyras-gia-to-ependytiko-synedrio-tis-capital-link
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

ΠΡΟΣΩΠΑ

Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link
11 April 2022

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.mikrometoxos.gr/sti-nea-yorki-o-chr-staikoyras-gia-to/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
newsroom

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Διαβάστε ακόμη

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-capital-link/ar-AAW4Jll?li=BBqxHCt
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα (11/4) ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για να να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος»
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στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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H Ericsson σταματά επ’ αόριστον τις δραστηριότητές της στη Ρωσία
Σταματά επ’ αόριστον τις δραστηριότητές της στη Ρωσία η Ericsson, η οποία σε ανακοίνωσή της
αναφέρει ότι έχουν σταματήσει ήδη -ν Φεβρουάριο όλες οι παραδόσεις σε πελάτες της στη Ρωσία, ωστόσο
αποφάσισε να κλείσει όλες τις επιχειρήσεις της στη χώρα, με αφορμή την εισβολή της στην Ουκρανία
και υπό το φως των ευρωπαϊκών κυρώσεων

Συνεπώς, η Ericsson  καταγράφει πρόβλεψη 0,9 δισ. κορώνες Σουηδίας  το πρώτο τρίμηνο του 2022
για απομείωση περιουσιακών στοιχείων και άλλα έκτακτα κόστη.  Δεν συμπεριλαμβάνονται κόστη
για τη μείωση προσωπικού. Η πρόβλεψη θα καταγραφεί στα Άλλα Λειτουργικά Έξοδα σε Δίκτυα Τομέων.
Περίπου το ένα τρίτο από αυτό το ποσό θα επηρεάσει τις ταμειακές ροές, όπως αναφέρει στην
ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Διαβάστε ακόμη:

Goldman Sachs – NN Investment: Ολοκληρώθηκε το deal του 1,7 δισ. ευρώ

Μπορέλ: Τα ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται στα ανατολικά για να ξεκινήσουν επίθεση
στο Ντονμπάς

Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
και σειρά επαφών

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum", θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο "Opening Bell".

Κέρδος online   11/4/2022 11:17
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

 

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χ.Σταϊκούρας για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link –
Με ποιους θα συναντηθεί

Το πρόγραμμα του υπουργού
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου
να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/sti-nea-yorki-o-x-staikouras-gia-to-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-me-poious-tha-synantithei/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link

Θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς
και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλικές εκλογές: Νίκη Μακρόν στον α' γύρο με 27,6% έναντι 23,4% της Λεπέν

Γιάννης Λεβεντάκης: Ο λουλουδοπόλεμος στον Μαζωνάκη

Ρούλα Πισπιρίγκου: Μόνιτορ, επεισόδια και αναισθητικά στο στόχαστρο των ερευνών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που
συμβαίνουν, στο Protothema.gr

https://www.protothema.gr/economy/article/1231682/sti-nea-uorki-o-staikouras-gia-to-ependutiko-sunedrio-tis-capital-link/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
Θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link  με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Διαβάστε ακόμη

Γιατί τελικά πληρώνουμε τόσο ακριβά ρεύμα και φυσικό αέριο (pic)

REDS: Πώς προχωρούν τα πλάνα για Μαρίνα Αλίμου, Γούρνες Ηρακλείου και Cambas Project στην
Παλλήνη

Προσεχώς έργο «οι Μπάκοι μηντιάρχες», το… ψόφιο ομόλογο, οι μηνύσεις για το Mothercare και η
«ψυχρασία» των χρηματιστών
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Στη Νέα Υόρκη βρισκεται ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum»,
στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Ντομπρόβσκις: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου
να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.ekirikas.com/sti-nea-yorki-o-chr-staikouras-gia-to-ep/


https://www.lykavitos.gr/

 Publication date: 11/04/2022 10:55

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.lykavitos.gr/news/economy/sti-nea-yorki-o-staikouras

Στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη συμμετέχει σήμερα
ο Σταϊκούρας

Ποιες επαφές θα έχει στις ΗΠΑ ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum”, θα συμμετάσχει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κυρία Elizabeth McCaul, μέλος του
Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις
στη Wall Street Journal  και στους Financial Times. 

Τέλος, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης  (Greek American
Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο “Opening Bell”.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.dexia.gr/?p=65047
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

http://greennews.gr/2022/04/11/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80/
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.theceo.gr/sti-nea-yorki-o-chr-staikouras-gia-to-ependytiko-synedrio-tis-capital-link/
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.neasamos.gr/?p=96899
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Θα συμμετάσχει στο 23ο Annual Capital Link
Invest

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW
Ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και
στους Financial Times.

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα, Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου
να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι κύριος ομιλητής.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW
Thanks ???? Pingu Design

Thanks ???? Pingu Design
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΠΗΓΗ ΑΠΕ
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Πώς «σπάσαμε τα δεσμά» του ΔΝΤ
Εν έτει 2022, η Ελλάδα κουνά το μαντίλι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μία «επωνυμία» που
ταυτίστηκε όσο τίποτα με την αυστηρή λιτότητα, τα αμέτρητα ξενύχτια διαπραγματεύσεων κυβέρνησης –
δανειστών στο υπουργείο Οικονομικών, και φυσικά με τον σκληρό, ψυχρό, ψηλόλιγνο άντρα, με τα μπλε
μάτια: τον Πολ Τόμσεν ή αλλιώς τον «Mr Blue eyes». Η σκληρή διαπραγματευτική στάση σημάδεψε τη
μνημονιακή εποχή και ο ίδιος έχτισε καριέρα στο Ταμείο έως τη συνταξιοδότησή του. Επειτα από 12 έτη
– και ύστερα από τρεις μνημονιακούς κύκλους – η χώρα «τελειώνει» το Ταμείο από δανειστή καθότι
αποπλήρωσε πρόωρα το υπόλοιπο δάνειο των 1,86 δισ. ευρώ - 1ο και το 2ο Μνημόνιο.

Η αναγκαστική συμβίωση της Ελλάδας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – και εν ολίγοις η έκδοση του
«πιστοποιητικού γέννησης» της ελληνικής κρίσης – μπαίνει πριν από 12 χρόνια. Τότε, η χώρα – υπό την
πίεση των επιθέσεων από τις διεθνείς αγορές και υπό το κλίμα των τεράστιων κοινωνικών αντιδράσεων
– εισήλθε στην εποχή των Μνημονίων. Αν και τα σημάδια της κρίσης αρχίζουν να φαίνονται πριν - 2010,
αυτό το έτος θα χαρακτηριστεί ιστορικό για την πορεία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και για ολόκληρη
την ευρωζώνη. Το γεγονός δε ότι η ελληνική οικονομία τότε δέχθηκε μπαράζ υποβαθμίσεων -υς οίκους
αξιολόγησης (απώλεσε την επενδυτική βαθμίδα και μπήκε στην κατηγορία «σκουπίδια») και αποκλείστηκε
από τις αγορές, οδήγησε τους ευρωπαίους εταίρους σε αποφάσεις-ορόσημα. Μία από τις καθοριστικές
ήταν λοιπόν η είσοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για να αποφύγει τη χρεοκοπία η Ελλάδα,
προσέφυγε στον μηχανισμό στήριξης «τρόικα» (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) με «αντάλλαγμα» τη δημοσιονομική
προσαρμογή (τη βίαιη όπως αποδείχθηκε) και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν υπήρχε ακόμα και έτσι κρίθηκε από την τότε ηγεσία της
Ευρώπης απαραίτητη η τεχνογνωσία του ΔΝΤ για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Χρόνια
αργότερα, ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχθηκαν λάθη στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης, καθώς η
κοινωνία υπέστη σοκ λιτότητας (έκθεση του 2020, -ν πρώην επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Χοακίν
Αλμούνια).

Το πρώτο Μνημόνιο συνδυάστηκε με την αυστηρότητα του ΔΝΤ. Η χρηματοδότηση κατά το πρώτο
πρόγραμμα έγινε με διμερή δάνεια από τα κράτη-μέλη του ευρώ προς την Ελλάδα μέσω του
μηχανισμού χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (Eurogroup, 2 Μαΐου 2010). Στο πλαίσιο του πρώτου
προγράμματος, η Ελλάδα έλαβε ως χρηματοδοτική συνδρομή συνολικό ποσό 52,9 δισ. ευρώ. Το ΔΝΤ
κατέβαλε συμπληρωματικό ποσό περίπου 20 δισ. ευρώ.
Το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής αντικατέστησε το πρώτο. Εγκρίθηκε στις 9 Μαρτίου 2012 και
διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Η χρηματοδότηση παρασχέθηκε από τα κράτη της ευρωζώνης
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Το ΕΤΧΣ κατέβαλε 141,8
δισ. ευρώ και το ΔΝΤ περίπου 12 δισ. ευρώ.
Το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής άρχισε στις 19 Αυγούστου 2015 μέχρι τις 20
Αυγούστου 2018. Ηταν -ν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και εκταμιεύτηκαν 46,9 δισ. ευρώ
(έως τις 21/6/2018). Το ΔΝΤ αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου. Το τελευταίο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε
στις 20 Αυγούστου 2018. Η χώρα από τότε δεν εξαρτάται από δάνεια διάσωσης. Βρίσκεται υπό
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, με τριμηνιαίες αξιολογήσεις έως τον Αύγουστο του 2022. Από
εκεί και πέρα θα αξιολογείται ανά εξάμηνο, έως ότου εξοφλήσει το 75% των δανείων.

Ουκρανία: «Βουτιά» του ΑΕΠ κατά 45% προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα
April 11, 2022April 11, 202214
Πείνα και παγκόσμιο σοκ στην αγορά σιτηρών από τον πόλεμο στην Ουκρανία
April 11, 2022April 11, 202283
Δώρο Πάσχα 2022: Η ημερομηνία πληρωμής για τους εργαζόμενους σε αναστολή
April 11, 2022119
Οι ασφαλισμένοι θα βγάζουν μόνοι τους τις… συντάξεις
April 11, 2022104
ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Όλες οι πληρωμές έως τις 15 Απριλίου
April 10, 2022157
Οι πληρωμές από το υπουργείο Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, έως τις 15 Απριλίου
April 10, 2022130
Fitch Ratings: Καταλύτης το LNG για απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό αέριο
April 10, 2022April 10, 202291
Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link και σειρά επαφών
April 10, 2022116

https://sofokleous10.gr/2022/04/11/%cf%80%cf%8e%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%ac%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%bd%cf%84/


https://www.insider.gr/

 Publication date: 11/04/2022 09:12

 Alexa ranking (Greece): 212

 link

Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

O υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος
Σταϊκούρας

Υψηλού επιπέδου συναντήσεις με Αμερικανούς επενδυτές

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum”, θα συμμετάσχει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κυρία Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το
καθιερωμένο “Opening Bell”.

 

 

Προβολές: 8
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου
να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί
με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, […]
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Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί
με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, […]
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Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Η νίκη Μακρόν, οι θηριωδίες του Πούτιν, οι αγορές και η επίσκεψη
Σταικούρα στις ΗΠΑ

Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Πάσχα με... Μακρόν, "πυρετός" στις αγορές και η "επιδρομή" του Σταϊκούρα στις ΗΠΑ!

Το φετινό Ελληνικό Πάσχα έχει ξεχωριστή σημασία. Όχι για το ότι είναι το πρώτο... ελεύθερο Πάσχα από
το 2019, λόγω κορωνοϊού, αλλά την ημέρα που εμείς θ... ψήνουμε αρνιά, η Ευρώπη, θα ρίχνει μια
τελευταία πολύ επικίνδυνη ζαριά στη Γαλλία.α

Γράφει ο Λουκάς Γεωργιάδης

Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα παίξει για ακόμη μία φορά στον... τελικό με τη Λεπέν και ελπίδα όλων είναι να
κυριαρχήσει η λογική, έναντι του ρίσκου της τρέλας. Η Λεπέν μπορεί να έχει μαζευτεί αρκετά, μετά την
απομόνωση του Πούτιν λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, ωστόσο, μια πιθανή εκλογή της, θα μπορούσε
να επιφέρει σημαντικές ανατροπές στην Ευρώπη. Ειδικά για την Ελλάδα, ο Μανουέλ Μακρόν θυμίζει κάτι
από... Εθνικό μας Ήρωα, καθώς είναι νωπή η συμφωνία και η παραλαβή των πρώτων Ραφάλ, ενώ η Γαλλία
για την Ελλάδα αποτελεί έναν ιστορικά παγιωμένο σύμμαχο. Ελπίζουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική και
την ημέρα του Πάσχα των Ελλήνων, στις 24 Απριλίου, δεν θα μας... κάτσει το αρνί στο λαιμό! Αυτό που
θέλουμε είναι να εορτάσουμε το πρώτο ελεύθερο Πάσχα μετά από 3 χρόνια και αυτό να συνδυαστεί με
νίκη του Μακρόν. Όλα τα υπόλοιπα, μας βάζουν όλους ακόμη πιο βαθιά στην αβεβαιότητα. Ελπίζουμε οι
Γάλλοι να κάνουν αυτό που πρέπει. Πλην δύο κομμάτων με μικρά ποσοστά, ο Μακρόν, θεωρητικά, μπορεί
να βγει άνετα στον δεύτερο γύρο και να συνεχίσει να είναι ο ένοικος των Ηλυσίων Πεδίων. Η Γαλλία έχει
λίγους φιλοπουτινικούς, αλλά πολλούς απογοητευμένους ή εξοργισμένους που θέλουν άλλα πράγματα.
Ελπίζουμε ότι ειδικά στις 24 Απριλίου, δεν θα γίνει το λάθος. Αν μη τι άλλο, ακόμη και μια... λογική Λεπέν,
θα φορτώσει επιπλέον βάρη σε μια ήδη δοκιμασμένη Ευρώπη και σε ένα ΝΑΤΟ, που πρέπει να είναι
περισσότερο από ποτέ ενωμένο, λόγω Πούτιν...

Θηριωδίες και αγορές

Οι θηριωδίες που αποκαλύπτονται κάθε μέρα στην Ουκρανία, ξεπερνούν κάθε... αρρωστημένο εγκέφαλο.
Έτσι, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο Πούτιν μάλλον θέλει να... κλέψει τη "δόξα" του Χίτλερ και του
Στάλιν, στον τρόπο με τον οποίο σπέρνει τον θάνατο στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι υποχωρούν καθώς
πιστεύουν ότι έχουν πλήξει καίρια τις θέσεις του Ουκρανικού στρατού, έτσι ώστε στη συνέχεια να ρίξουν
όλο το βάρος στην παγίωση της κυριαρχίας τους στην ανατολική Ουκρανία και στο κομμάτι από την
Κριμαία έως και λίγο πριν την Οδησσό. Ο πόλεμος είναι εξαιρετικά δύσκολο να τελειώσει στην παρούσα
φάση και μένει να δούμε εάν θα επιβεβαιωθούν ή θα διαψευστούν όσοι πιστεύουν ότι τα εγκλήματα του
Πούτιν θα... ολοκληρωθούν στις 9 Μαίου, για να συνδυαστούν με τη νίκη κατά των Ναζί με τη λήξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου το 1945.

Οι αγορές... μισοπιστεύουν τέτοιου είδους συμβολισμούς και γι αυτό κατά την τελευταία περίοδο,
βλέπουμε μια τάση συσσώρευσης γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών και μετά το ξέφρενο ράλι από την
24η Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Πάντως, η νέα εβδομάδα δεν
μπαίνει και με τους καλύτερους οιωνούς, ενώ σε κάποιο βαθμό το δικό του αποτύπωμα θα αφήσει και το
εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, όπου οι αγορές θα προεξοφλήσουν νίκη του Μακρόν. Ωστόσο, όπως
αναφέραμε παραπάνω, ας περιμένουμε να ψήσουμε τον οβελία και ας στηθούμε το βράδυ της 24ης
Απριλίου στις οθόνες μας για να... χωνέψουμε ή για να δούμε πόσο βαρύ θα μας... κάτσει το ζώο.

Ο Σταϊκούρας πάει Αμερική!

Παράλληλα με την αρνητική εικόνα της μεγάλης... εικόνας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της
ακρίβειας αλλά και των Γαλλικών εκλογών, γίνονται κινήσεις σε διάφορα επίπεδα. Όλοι ευελπιστούν ότι
κάποια στιγμή θα μαζευτεί το πράγμα με τη Ρωσία, ο Μακρόν θα επανεκλεγεί Πρόεδρος της Γαλλίας και η
επόμενη μέρα για την παγκόσμια οικονομία και την Ευρωζώνη, θα έχουν μια καλύτερη προοπτική.
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Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σημερινό ταξίδι του Έλληνα υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.
Ωστόσο, το "ζουμί" του ταξιδιού είναι οι επαφές που θα έχει με εκπροσώπους κορυφαίων αμερικανικών
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων. Για να έχετε μια εικόνα, σύμφωνα με όσα
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας θα δει εκπροσώπους των Barclays, Citi,
HSBC, Goldman Sachs, Lightsourcebp, Brisa και Nomura.

Εξαιρετικής σημασίας κρίνονται και οι συνεντεύξεις που θα δώσει ο Χρήστος Σταϊκούρας σε Wall Street
Journal και Financial Times, ενώ θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell». Οι συναντήσεις αυτές θα βγάλουν ειδήσεις για τη χώρα μας εν ευθέτω χρόνω. Ωστόσο,
ρυθμιστής των εξελίξεων θα είναι η μέρα, όπου θα πούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε και οι τιμές της
ενέργειας, των τροφίμων και των πρώτων υλών, αρχίζουν να αποκλιμακώνονται. Αμήν και πότε...
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ENI-TOTAL επί το έργον, Σταϊκούρας -Τσάκωνας “σκανάρουν”, ο “προφήτης”
Jerome, TITAN, Intralot, σήμερα η Alumil αύριο Motor Oil και Jumbo,

παράταση για Αττική οδό, ο Nick the Greek, ψιλοψύχρα στην Αθηνών και oι
αυτοσαρκασμοί της στήλης

*Γαλλικές Εκλογές: Γύρος πρώτος, εκτιμήσεις και συμπεράσματα εν όψει του δεύτερου. Επειδή μας
αφορά.

*Εντός των επόμενων εβδομάδων η πρώτη γεώτρηση της κ/ξ ΕΝΙ-TOTAL, σύμφωνα με την Νατάσα
Πηλείδου. Αρκετά τα ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης της υπ. Ενέργειας-Εμπορίου και Βιομηχανίας
της Κύπρου στην “Καθημερινή”. Επειδή μας αφορά.

*Χρήστος Σταϊκούρας με οικονομικό επιτελείο και Δημήτρη Τσάκωνα, στην Νέα Υόρκη. Στο περιθώριο των
επαφών για το 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum, οι τελευταίες αποφάσεις για την έξοδο
(δεύτερη για το 2022) της χώρας στις αγορές. Επειδή μας αφορά.

*Σύμφωνα με τον Zoltan Pozsar- strategist της Credit Suisse- αναπόφευκτη συνέπεια του πολέμου στην
Ουκρανία είναι η άνοδος της τιμής των εμπορευμάτων σε πολυετείς υψηλές τιμές, η σταθεροποίησή τους
σε δυσθεώρητες η συνακόλουθη μεταφορά συναλλαγών και σε άλλες μετρικές μονάδες. Πως το είπε ο
Jerom Powell; “…ο κόσμος θα έχει σύντομα περισσότερα από ένα αποθεματικά νομίσματα…” Πρακτικά,
όποιος θα έχει αποθέματα (σε πρώτες ύλες, σπάνιες γαίες, σιτηρά, ενέργεια κ.λ.π) θα έχει και το “πάνω
χέρι”. Είναι καιρός να δώσουμε την δέουσα σημασία στο “εμπόριο των εμπορευμάτων” προειδοποιεί ο
γκουρού της Credit Suisse και πρώην σύμβουλος της FED, υπ. Οικ. των ΗΠΑ).

*Προς ένα νέο Bretton Woods; κατά πως φαίνεται, με αναβαθμισμένη την Κίνα.

*Τα όσα διαδραματίστηκαν με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στη μετοχή της ΤΙΤΑΝ την Παρασκευή μόνο
τιμή δεν περιποιούν για τον Όμιλο. Ακριβώς επειδή είναι ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ο δεύτερος παλαιότερος
εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (από το 1912), ακριβώς επειδή ο τρόπος που εκτυλίχθηκαν όσα…
όμορφα έγιναν στο ταμπλό παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις. Και στην τελική είναι όμιλοι, όπως ο
ΤΙΤΑΝ όπου κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να ακολουθούνται τύποις και κατ’ ουσίαν. Πολύ
δε περισσότερο λόγω της παρουσίας (και ιστορικότητας του ονόματος) του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου
στην προεδρεία του ΣΕΒ. Από τον Ιούνιο 2020 επικεφαλής του Συνδέσμου. Για τις Αρχές να μην πω κάτι,
και τις ενοχλήσω από την…σιέστα τους. Ας πάει το παλιάμπελο, που λένε. Ωστόσο παράγοντες της
αγοράς κάνουν λόγο για… σκιές ενδείξεων χρήσης εσωτερικής πληροφόρησης. Η διαφορά στο
περιεχόμενο των 2 ανακοινώσεων της ΤΙΤΑΝ (με διαφορά ωρών) τους δίνει πάτημα. Στην πράξη; 25
μέτοχοι, που ελέγχουν το 72,2% του μ.κ εισηγούνται, αποφασίζουν και εγκρίνουν. Και δεν μιλάμε για
τίποτε “ψιλά”.

*Εύλογο το ενδιαφέρον της αγοράς για την τηλεδιάσκεψη της Intralot. Σήμερα θα απαντηθούν και καίρια
ερωτήματα, που αφορούν-μεταξύ άλλων- την τύχη της Intralot US.

*Σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα 2021 η Alumil. Καλό 2021 περιμένει η αγορά από τον όμιλο του
Γιώργου Μυλωνά.

*Αύριο Τρίτη είναι η σειρά των Motor Oil και Jumbo. Από τον Όμιλο περισσότερο ενδιαφέρον βρίσκω την
συζήτηση (μέσω του Χάρη Ηλιάδη ; της Goldman Sachs) του ενδεχόμενου απόκτησης της συμμετοχής
των Μπάκου-Καϋμενάκη στον ΕΛΛΑΚΤΩΡα. Θυμίζω, πως το ενδιαφέρον στο “γρανιτένιο” του Αμαρουσίου
για τον κλάδο “διαχείρισης απορριμμάτων” μόνο καινούργια δεν είναι. Μάλιστα σε μία διαγωνιστική φάση
η Motor Oil είχε συμμετάσχει σε κ/ξ με AVAX και “Θαλής”. To παρασκήνιο θέλει ρόλο και στην Watt,
εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Αθ. Κούτρη, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ΗΛΕΚΤΩΡ. Έχει πολλά
επεισόδια και αυτό το σήριαλ.

*Μικρή παράταση στον διαγωνισμό για την “Αττική Οδό”. By the Book. Είπαμε, πως στην Intrakat έχουν
αλλάξει πολλά, προς την μεγέθυνση, ισχυροποίηση σε όλα τα επίπεδα και με νέους μετόχους που έχουν
γνώση. Όλα είναι ανοιχτά.

*Ημέρα ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής η Πέμπτη.  Δεν γνωρίζω εάν το ενδιαφέρον ξένων θα μπορούσε να
συγκεκριμενοποιηθεί (προσώρας πρώιμο και διερευνητικό), αλλά βάζω το χέρι μου στην φωτιά, πως
αποτιμήσεις των 2 δισ. είναι peanuts. Το παιχνίδι στο “ενεργειακό” είναι Champion’s League, το team
παίζει με.. .Karim Mostafa Benzema. Το τι έκανε ο Αλγερινής καταγωγής- γεννημένος στην Lyon- μέσα
στο Stamford Bridge τα θαυμάσατε.
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*Πιένες στην Ένωση Θεσμικών, τηλενημέρωση την Τρίτη από την Jumbo. Motor Oil και Profile την
Τετάρτη, ενδιαφέρον για όσα θα παρουσιάσουν Πέτρος Τζαννετάκης και Χαράλαμπος Στασινόπουλος.
ΟΛΠ, την Πέμπτη.

*Και μιας ο λόγος για τον ΟΛΠ, στα “λιμενικά” οι εξελίξεις “τρέχουν” με επιταχυντή τις εξελίξεις στο
Ουκρανικό, τις σχέσεις Ουάσιγκτον/Βρυξελλών- Μόσχας. Για τον ΟΛΘ, τις πιέσεις προς την Belterra τα
γνωρίζετε, χιλιοειπωμένα. Για τον ΟΛΑλεξανδρούπολης οι τακτικοί αναγνώστες της DeA γνωρίζουν, εδώ
και καιρό τι μέλλει γενέσθαι. ΄Η μάλλον τι ΔΕ μέλλει ΜΗ γενέσθαι. Όπως και σε πιο σχήμα έχω ποντάρει
τα bitcoin μου, σωστά.

*Κοινός παρονομαστής της Πρεσβείας της Ρωσίας και μετόχων μειοψηφίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ… και το
σταματώ. Φέρεται μεσολαβητής στις επαφές για την απόκτηση από τους δεύτερους συμμετοχής στο
ΟΡΕΝ του Ιβάν Σαββίδη.

*Μεθαύριο Τετάρτη, στην Wall Street ανοίγει η αυλαία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου
2022. JPMC την Τετάρτη, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Wells Fargo την Πέμπτη.

*Την ίδια ώρα, στο ΧΑ η Κεφαλαιαγορά διατηρεί την χαριστική (προκλητική) δυνατότητα σε εισηγμένες
να δημοσιεύσουν το τέταρτο τρίμηνο 2021 μέχρι τέλος Απριλίου. Οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού.

*Στα 10 εκατ. το τίμημα εξαγοράς της Iolcus Investments από την Τράπεζα Πειραιώς. Όπως θύμιζε, την
Παρασκευή, η στήλη έναντι 48,7 εκατ. είχε εξαγορασθεί η Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ από την ΕΘΝΙΚΗ, το 2006.
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και Αχιλλέας Κοντογούρης μπορεί να ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους
αλλά, μετά από χρόνια, ξανά συναντώνται (κατά κάποιον τρόπο και έμμεσα). Στους ιδρυτές της Virtus
International Partners ήταν εκτός των Olympia Group, VNK Capital, Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.

*Τι μου θύμισε ένας φίλος-παλαιά “καραβάνα” του ρεπορτάζ όταν του επισήμανα την παρουσία του Νίκου
Σταθόπουλου στο Φόρουμ των Δελφών. Πως ο πολυδιαφημισμένος Nick the Greek των επενδύσεων έχει το
“ακριβότερο” un success story στην ελληνική αγορά, με παρέπεμψε δε στην εξαγορά του Hyatt Regency
επένδυση που στοίχισε 700 εκατ. στον deal maker της BC Partners. Πρόκειται, μου είπε ο φίλος-παλαιά
“καραβάνα”- για τη μεγαλύτερη απώλεια που έχει καταγράψει ποτέ fund από επένδυση του σε ελληνικό
asset. Πάνω στην κουβέντα, θυμηθήκαμε και άλλα εξ’ ίσου ατυχή λ.χ. διεκδίκηση ΟΠΑΠ με Fosun,
Δημήτρη Κουτσολιούτσο κ.λ.π. Πάλι καλά, που ήρθε κοινός φίλος γιατί το… φτυάρισμα, για τον-μεταξύ
άλλων- σπουδαγμένο με υποτροφία του ΝΑΤΟ στο HARVARD είχε αρχίσει να… χτυπά “σκελετούς” από τα
πολύ παλιά.

*Αναφέρθηκα (και) στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και που με πήγε; σε επιχειρηματία- βασικό μέτοχο
εισηγμένης, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο “Επιχειρηματίας της Χρονιάς/2021” από την
E(rnst)&Y(oung). Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος είχαν βραβευθεί-παλαιότερα-
από την Ε&Υ με αυτόν τον τίτλο. “Αστοχίες” συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια (αξιολόγησης,
εκτίμησης κ.λ.π) σαν να μην “τρέχει” και κάτι, μου είπε στο τέλος της ημέρας.

*Υψηλότατους ξένους προσκεκλημμένους είχε ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης-στο πλαίσιο του Φόρουμ των
Δελφών. Ο επικεφαλής της ΕΕΣΥΠ συζήτησε με τον Duncan Bonfield (CEO Διεθνούς Φόρουμ Δημόσιων
Επενδυτικών Ταμείων), Tina Adatia (PIMCO), Xavier Tessier (BRIFrance) e.t.c. Καλές οι διεθνείς επαφές,
δεν λέω “ανοίγουν πόρτες” για την “επόμενη ημέρα”, καλύτερο θα ήταν όμως το ΥπερΤαμείο να εμφάνιζε
και κανένα ισολογισμό με καθαρό θετικό αποτέλεσμα. Γιατί κρίνοντας από την αποτελεσματικότητα
διαχείρισης του Duncan Bonfield…

*Μαθαίνω, πως μία… ψιλοψύχρα μεταξύ Γιάννου Κοντόπουλου και Γιώργου Χατζηνικολάου αναπτύσσεται
στην Λεωφόρο Αθηνών. Ο λόγος; οι “μουρμούρες” χρηματιστών, που δεν προσκλήθηκαν στην εκδήλωση
γνωριμίας-ανάληψη καθηκόντων- με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο των Ελληνικών Χρηματιστηρίων.
“Μουρμούρες” που… χρεώθηκαν στον πρόεδρο της ΕΧΑΕ και Τρ. Πειραιώς αλλά πήραν μπάλα τον νέο CEO.
Να κοιτάξουν ν’ ασχοληθούν με τα ουσιαστικά, εκεί στην ΕΧΑΕ γιατί από… τηγανήτα τίποτε. Οι δε
χρηματιστές, ας αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Άμοιροι δεν είναι. Δεν αρχίσαμε καλά, για να μην
επεκταθώ στα του… συναφιού μου και τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων από το πανηγυράκι.

*ΔΕΝ πέρασε απαρατήρητο το κοπλιμέντο του Πρέσβη (ένας είναι) προς τον Πρωθυπουργό μας…”να τον
προσλάβουμε στις ΗΠΑ να δουλέψει για μας…” Τώρα εγώ γιατί το ερμήνευσα “ανάποδα”, δηλαδή πως
εάν-ο μη γένοιτο, ρε παιδί μου- δεν του βγουν τα εκλογικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στις ΗΠΑ, θα με
πείτε ugly και αριστερούλη…      
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Στην Νέα Υόρκη για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο Χρ.
Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται προκειμένου να συμμετέχει στο ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών στο πλαίσιο του “23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum”
πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, αύριο, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο “Opening Bell”.

Κωνσταντίνος Σιούμπουρας
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας –
Υψηλού επιπέδου συναντήσεις με Αμερικανούς επενδυτές

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum”, θα συμμετάσχει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κυρία Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το
καθιερωμένο “Opening Bell”.
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας για το Επενδυτικό Συνέδριο της Capital
Link

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας – Με ποιους θα συναντηθεί
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του
Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και […]
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας – Με ποιους θα συναντηθεί
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του
Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και […]
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας – Με ποιους θα συναντηθεί
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 11
Απριλίου, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με
τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.
Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».
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Τσακλόγλου: Οι μεταρρυθμίσεις είναι προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο
23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Μια νέα εποχή- Μια νέα
κατεύθυνση για την Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε, «παρά τον αναπόφευκτο αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική
προστασία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που
αφορούν «στη ρύθμιση της εργασίας, μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, στη ρύθμιση του χρόνου
εργασίας και στην εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια τον
χρόνο εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη
αρχή, και περιλαμβάνονται διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες
ρυθμίσεις της νομοθεσίας, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας, καθώς
και την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε, «και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης
του ασφαλιστικού συστήματος στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των
αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων
στις επόμενες γενιές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν
απροστάτευτο, παρά τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας είναι εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των
αναμενόμενων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα
κρίνει πολλά, ωστόσο η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική
τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ‘brain drain’ της τελευταίας
δεκαετίας σε ‘brain gain’. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με τη
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

Διαβάστε επίσης:

Πιτσιλής: Έρχονται οι αυτόματοι συμψηφισμοί οφειλών σε εφορία και ταμεία

Oι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης 2022 μέσω του gov.gr

Alpha Bank: Οικονομικό κλίμα και αβεβαιότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη-Η επίδραση της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

NewsLetter
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http://www.sepe.gr/

 Publication date: 11/04/2022 00:00

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Τσακλόγλου: Η πτωτική τάση του ποσοστού ανεργίας θα συνεχιστεί
Πολιτική

11 Απριλίου 2022

Την αναγκαιότητα συνέχισης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης με στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανέδειξε ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα
στο 23ο συνέδριο του «Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη με θέμα: «Μια νέα εποχή –
Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα».Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου: «Παρά τον αναπόφευκτο
αντίκτυπο της πανδημίας και παρά τις αρνητικές συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η
κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αγορά
εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία». Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ.
Τσακλόγλου, στη νέα εργατική νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν «στη ρύθμιση της
εργασίας μέσω πλατφορμών, της τηλεργασίας, τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας και την εισαγωγή της
ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια το χρόνο εργασίας σε πραγματικό
χρόνο. Περαιτέρω, αναβαθμίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή και περιλαμβάνονται
διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». Επίσης, ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις νέες ρυθμίσεις της νομοθεσίας
που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, καθώς και την ενίσχυση των
οικογενειών με παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, «Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι η
ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας: στην πρώτη περίπτωση, των πληθυσμιακών ομάδων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στη δεύτερη των μητέρων». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ίδρυση
και λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (TEKA), επισημαίνοντας ότι
«η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης του ασφαλιστικού συστήματος στη
δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην αύξηση των αποταμιεύσεων, οι οποίες θα επενδυθούν σε
σημαντικό βαθμό στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την ανάπτυξη, στην παροχή αντικινήτρων για
ανασφάλιστη εργασία και στην παροχή υψηλότερων συντάξεων στις επόμενες γενιές». «Κατά τη διάρκεια
της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία δεν άφησαν κανέναν απροστάτευτο, παρά τα
υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Επί του παρόντος, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι
εντυπωσιακή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν καλές, λόγω και των αναμενόμενων πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια του πολέμου, ένα διαδοχικό εξωγενές σοκ θα κρίνει πολλά, ωστόσο η
προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι ευοίωνη», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου. «Το ποσοστό ανεργίας,
παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνεται με ταχείς ρυθμούς και η πτωτική τάση αναμένεται να
συνεχιστεί. Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το “brain drain” της τελευταίας δεκαετίας σε “brain
gain. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με την διεύρυνση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥΑνεργία
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Στο ετήσιο Συνέδριο της Capital Link ο Χρήστος Σταϊκούρας – Με ποιες
τράπεζες θα συναντηθεί

Ο ΥΠΟΙΚ θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας  τη Δευτέρα,
11 Απριλίου 2022.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων,
στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Διαβάστε ακόμη:

Η Φινλανδία αποφασίζει για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ – Υπέρ το 60% των Φινλανδών

Κυνηγώντας τους Ρώσους ολιγάρχες – Η Ελβετία δεν αποτελεί πλέον «ασφαλές καταφύγιο»

Φυσικό αέριο: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «ανασταίνει» και «πεθαμένα» LNG projects

Πηγή Cryptonomist.gr
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Στη Νέα Υόρκη αύριο για το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο
Χρ. Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και
θα είναι ομιλητής.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Άγριο έγκλημα στην Τήνο: Τον σκότωσε γιατί πάρκαρε μπροστά στο σπίτι του (ΦΩΤΟ)

Τα χρήματα της UEFΑ στις ελληνικές ομάδες

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ: Το ντέρμπι των ντέρμπι στην Premier League

Στ. Καλαφάτης: Αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ για τη
στήριξη της κοινωνίας

Σέρρες: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους (ΦΩΤΟ)
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας - Με ποιους θα συναντηθεί

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα
επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 11 Απριλίου,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο
«23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum»,
στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων,
καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ
άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης
αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC,
η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την
Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και
στους Financial Times.
Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

#ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ #ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

share

https://www.enikonomia.gr/timeliness/259132,sti-nea-yorki-o-christos-staikouras-me-poious-tha-synantithei.html


http://www.epirusblog.gr/

 Publication date: 10/04/2022 19:21

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.epirusblog.gr/2022/04/blog-post_6836.html

Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας

πολιτική
epirusblog.gr 4/10/2022
https://www.epirusblog.gr/2022/04/blog-post_6836.html

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. 

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 11 Απριλίου ο Χρήστος Σταϊκούρας
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
«Capital Link»

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.flash.gr/politiki/1939614/sti-nea-yorki-ti-deytera-11-apriliou-o-xristos-staikouras
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: protothema.gr
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Fitch Ratings: Καταλύτης το LNG για απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό
αέριο

Η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσε να είναι δύσκολη
βραχυπρόθεσμα και θα διατηρήσει τις τιμές του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα, ανέφερε o οίκος
αξιολόγησης Fitch Ratings,

Σε έκθεσή της τονίζει ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου,
καθώς η Ρωσία προμηθεύει περίπου το ένα τρίτο της κατανάλωσης της ηπείρου – 152 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα (bcm) μέσω αγωγών και 17 bcm ως υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), προσθέτοντας ότι η
εξάρτηση - ρωσικό αέριο ποικίλλει ανά χώρα με τη Γερμανία και την Ιταλία να εισάγουν τους
υψηλότερους όγκους.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης ανέφερε ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να αντικαταστήσει περίπου 100 bcm
ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους με 50 bcm από πρόσθετες προμήθειες LNG
από αλλού, με το υπόλοιπο να προέρχεται από την αιολική και ηλιακή επέκταση, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου.

Οι αναλυτές της έκθεσης επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει σημαντική δυναμικότητα εισαγωγής LNG περίπου
157 bcm ετησίως, εκ των οποίων μόνο 80 bcm χρησιμοποιήθηκαν το 2021, αφήνοντας χώρο για επιπλέον
όγκους.

«Ωστόσο, οι περισσότεροι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG είναι συγκεντρωμένοι στην Ισπανία, την
Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ιταλία με περιορισμένη υπάρχουσα υποδομή αγωγών για την παράδοση
φυσικού αερίου στη Γερμανία και σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που
εξαρτώνται περισσότερο - ρωσικό αέριο αγωγών», ανέφερε η Fitch Ratings.

«Πιστεύουμε ότι το σχέδιο της ΕΕ είναι εφικτό μεσοπρόθεσμα, εάν υλοποιηθούν οι προτεινόμενες
αυξήσεις της χωρητικότητας LNG, ενώ οι ανταγωνιστικές τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
συνεχίζουν να ανακατευθύνουν το LNG από την Ασία, πάνω -ν πρόσθετο εφοδιασμό αγωγών από την
Αλγερία και την αυξανόμενη ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» πρόσθεσε.
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Στο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Ν. Υόρκη ο Χ.
Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το ταξίδι του αυτό θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, όπως αναφέρει το ΑΜΕ-ΜΠΕ, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/politiki/item/267885-sto-23rd-annual-capital-link-invest-in-greece-forum-sti-n-yorki-o-x-staikoyras
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Σταϊκούρας: Συμμετοχή στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
Πολιτική

10 Απριλίου 2022

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ
άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα
συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και στους Financial Times.
Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣεπενδυτικό συνέδριοCapital Link
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ.Σταϊκούρας για επαφές με επενδυτές

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: sofokleousin.gr
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FinMin Staikouras in New York on Monday
FinMin Staikouras in New York on Monday

Greek Finance Minister Christos Staikouras will visit New York on Monday to take part and address the 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

In parallel, on the sidelines of the Forum he will meet with representatives of investing and banking groups
as well as with representatives of companies involved in the sectors of energy and motorway management
as Barclay’s, Citi, HSBC, Goldman Sachs, Lightsource bp, Brisa and Nomura.

Additionally, Staikouras will meet with Elizabeth McCaul, member of the Supervisory Board of the ECB
while later he will give interviews to the Wall Street Journal and to the Financial Times.
Finally, on Tuesday he will attend the “Greek Day” (Greek American Issuer Day at NYSE) and the “Opening
Bell” for the day’s trading session.

Source : Σύνδεσμος
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ ο Χρ. Σταϊκούρας
τη Δευτέρα

capital.gr

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην "Ημέρα Ελλάδος" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο "Opening
Bell”.

Διαβάστε ακόμα:

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-capital-link-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%bf-%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1/ar-AAW3sTA?li=BBqxHCt
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστήμια: Μειώνονται οι θέσεις εισακτέων στα κεντρικά και αυξάνονται στα
περιφερειακά

Κουνήθηκε ξανά τα ξημερώματα η Θήβα με 4,3 Ρίχτερ και άλλες τέσσερις δονήσεις σε δυο ώρες

Γαλλικές εκλογές: Στις κάλπες σήμερα η χώρα – Θρίλερ για Μακρόν και Λε Πεν

Follow @thetimesgr 

https://thetimes.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81/
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστήμια: Μειώνονται οι θέσεις εισακτέων στα κεντρικά και αυξάνονται στα
περιφερειακά

Κουνήθηκε ξανά τα ξημερώματα η Θήβα με 4,3 Ρίχτερ και άλλες τέσσερις δονήσεις σε δυο ώρες

Γαλλικές εκλογές: Στις κάλπες σήμερα η χώρα - Θρίλερ για Μακρόν και Λε Πεν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο
Protothema.gr
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Σταϊκούρας – Νέα Υόρκη: Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο
υπουργός

Σταϊκούρας – Νέα Υόρκη: Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της «Capital Link»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

Tags
Χρήστος Σταϊκούρας
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Στο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Ν. Υόρκη ο Χ.
Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα
Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή
έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link και σειρά
επαφών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

ΠροηγούμενοΜαραθώνιος-Από την Αρκτική στη Θεσσαλονίκη: Συγκινεί το επίτευγμα του Μάριου
Γιαννάκου (ΦΩΤΟ+VIDEO)

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την… Πηγή
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας - Το πρόγραμμα των επαφών
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,  προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Πελάτες χωρίς πιστοποιητικά: Λουκέτο για 2 μήνες σε καφέ – μπαρ στη Θεσσαλονίκη  

Σοκάρει άγρια δολοφονία στην Τήνο - Τον πυροβόλησε την ώρα που πάρκαρε το ΙΧ του

Συνάντηση Γαλαμάτη με δημοσιογράφους και τεχνικούς που κάλυψαν τον πόλεμο

https://www.typosthes.gr/oikonomia/279392_sti-nea-yorki-ayrio-o-hristos-staikoyras-programma-ton-epafon
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Σταϊκούρας – Νέα Υόρκη: Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link ο
υπουργός

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί
με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται,
μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays,
η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.alphafreepress.gr/2022/04/10/politikh/staikouras-nea-yorki-sto-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-o-ypourgos/


https://www.in.gr/

 Publication date: 10/04/2022 15:33

 Alexa ranking (Greece): 13

 https://www.in.gr/2022/04/10/english-edition/finmin-staikouras-new-york-monday/

FinMin Staikouras in New York on Monday

On Tuesday he will attend the “Greek Day” (Greek
American Issuer Day at NYSE) and the “Opening Bell” for
the day’s trading session

Greek Finance Minister Christos Staikouras will visit New York on Monday to take part and address the 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

In parallel, on the sidelines of the Forum he will meet with representatives of investing and banking groups
as well as with representatives of companies involved in the sectors of energy and motorway management
as Barclay’s, Citi, HSBC, Goldman Sachs, Lightsource bp, Brisa and Nomura.

Additionally, Staikouras will meet with Elizabeth McCaul, member of the Supervisory Board of the ECB
while later he will give interviews to the Wall Street Journal and to the Financial Times.
Finally, on Tuesday he will attend the “Greek Day” (Greek American Issuer Day at NYSE) and the “Opening
Bell” for the day’s trading session.

Γράψτε το σχόλιό σας

https://www.in.gr/2022/04/10/english-edition/finmin-staikouras-new-york-monday/
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FinMin Staikouras in New York on Monday

On Tuesday he will attend the “Greek Day” (Greek American
Issuer Day at NYSE) and the “Opening Bell” for the day’s
trading session
ΤοΒΗΜΑ Team

Greek Finance Minister Christos Staikouras will visit New York on Monday to take part and address the 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

In parallel, on the sidelines of the Forum he will meet with representatives of investing and banking groups
as well as with representatives of companies involved in the sectors of energy and motorway management
as Barclay’s, Citi, HSBC, Goldman Sachs, Lightsource bp, Brisa and Nomura.

Additionally, Staikouras will meet with Elizabeth McCaul, member of the Supervisory Board of the ECB
while later he will give interviews to the Wall Street Journal and to the Financial Times.
Finally, on Tuesday he will attend the “Greek Day” (Greek American Issuer Day at NYSE) and the “Opening
Bell” for the day’s trading session.

https://www.tovima.gr/2022/04/10/international/finmin-staikouras-in-new-york-on-monday/
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Στο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Ν. Υόρκη ο Χ.
Σταϊκούρας

Follow @report247gr

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα
Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή
έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Follow @report247gr

http://report247.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-23rd-annual-capital-link-invest-in-greece-forum-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%87-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81/
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ΜΕΝΟΥ Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

https://evrytanika.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%bf/
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://thesstoday.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc/
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

ΠροηγούμενοΜαραθώνιος-Από την Αρκτική στη Θεσσαλονίκη: Συγκινεί το επίτευγμα του Μάριου
Γιαννάκου (ΦΩΤΟ+VIDEO)

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.epikairo.gr/2022/04/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc/


https://www.karfitsa.gr/

 Publication date: 10/04/2022 15:23

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.karfitsa.gr/politiki/sti-nea-yorki-avrio-o-christos-staikouras/

Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το protothema.gr, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των

https://www.karfitsa.gr/politiki/sti-nea-yorki-avrio-o-christos-staikouras/
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εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστήμια: Μειώνονται οι θέσεις εισακτέων στα κεντρικά και αυξάνονται στα
περιφερειακά
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο  ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της «Capital Link»

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.lamiareport.gr/index.php/ellada/item/220104-sti-nea-yorki-ayrio-o-xristos-staikoyras


https://www.newshub.gr/

 Publication date: 10/04/2022 15:08

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Παρών σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum", θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο "Opening Bell".

https://www.newshub.gr/el/oikonomia/paron-se-ependytiko-synedrio-sti-nea-yorki-o-christos-staikoyras
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστήμια: Μειώνονται οι θέσεις εισακτέων στα κεντρικά και αυξάνονται στα
περιφερειακά

Κουνήθηκε ξανά τα ξημερώματα η Θήβα με 4,3 Ρίχτερ και άλλες τέσσερις δονήσεις σε δυο ώρες

Γαλλικές εκλογές: Στις κάλπες σήμερα η χώρα - Θρίλερ για Μακρόν και Λε Πεν

https://www.msn.com/el-gr/news/politics/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82/ar-AAW3NxX?li=BBqxRPi
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://parataxi.gr/2022/04/10/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83/
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Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://www.ertnews.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/sti-nea-yorki-tha-paei-ayrio-o-ypoyrgos-oikonomikon-christos-staikoyras/
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το protothema.gr, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.thestival.gr/eidiseis/politiki/sti-nea-yorki-ayrio-o-christos-staikoyr/
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Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Τελευταία Ενημέρωση: 10/04/2022 - 14:52

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://fonimaleviziou.gr/2022/04/10/sti-nea-yorki-tha-paei-avrio-o-ypourgos-oikonomikon-christos-staikouras/
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Σταϊκούρας: Ταξιδεύει αύριο στη Νέα Υόρκη -Το πρόγραμμα του υπουργού
Οικονομικών

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το ταξίδι του αυτό θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

https://meaculpa.gr/staikoyras-taxideyei-ayrio-sti-nea-yo/
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα - Θα συμμετάσχει στο 23ο
Annual Capital Link Invest

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι κύριος ομιλητής.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών , στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων,
στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Σημειώνεται ότι στο Συνέδριο θα πάρει μέρος και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις
Γεωργιάδης ως κύριος ομιλητής κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη το πρωί της Κυριακής.

https://www.cnn.gr/politiki/story/308174/sti-nea-yorki-o-xristos-staikoyras-ti-deytera-tha-symmetexei-sto-23o-annual-capital-link-invest
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Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη θα πάει την Δευτέρα
Ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων.

Radar Team

Την Δευτέρα 11 Απρίλιου  ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και
της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος»
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://radar.gr/article/staikouras-sti-nea-yorki-tha-paei-tin-deftera
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Επαφές Σταϊκούρα με επενδυτές στη Νέα Υόρκη και Ελληνικό "Opening Bell"
στη Γουόλ Στριτ

--> Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο "23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum", στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ
άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura. Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα
συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και στους Financial Times.
Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην "Ημέρα Ελλάδος" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των...

https://www.palo.gr/financial/epafes-staikoyra-me-ependytes-sti-nea-yorki-kai-elliniko-opening-bell-sti-goyol-strit/29090101/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://dimarxe.gr/2022/04/10/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83/
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Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή
μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ.Σταϊκούρας για επαφές με επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%82/ar-AAW3KvF?li=BBqxME3
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FinMin Staikouras in New York on Monday

On Tuesday he will attend the "Greek Day" (Greek American
Issuer Day at NYSE) and the "Opening Bell" for the day's
trading session
Greek Finance Minister Christos Staikouras will visit New York on Monday to take part and address the 23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

In parallel, on the sidelines of the Forum he will meet with representatives of investing and banking groups
as well as with representatives of companies involved in the sectors of energy and motorway management
as Barclay’s, Citi, HSBC, Goldman Sachs, Lightsource bp, Brisa and Nomura.

Additionally, Staikouras will meet with Elizabeth McCaul, member of the Supervisory Board of the ECB
while later he will give interviews to the Wall Street Journal and to the Financial Times.
Finally, on Tuesday he will attend the “Greek Day” (Greek American Issuer Day at NYSE) and the “Opening
Bell” for the day’s trading session.

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
Πικετί: Πώς η αλαζονεία του Μακρόν μπορεί να

τον κάνει να χάσει από την Λεπέν

https://www.ot.gr/2022/04/10/english-edition/finmin-staikouras-in-new-york-on-monday/


https://www.financialreport.gr/

 Publication date: 10/04/2022 14:33

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Στο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Ν. Υόρκη ο Χ.
Σταϊκούρας

Σχόλια

share on:
facebook
twitter

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα
Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή
έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χρ. Σταϊκούρας: Μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για το ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο

Την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

https://www.imerisia.gr/oikonomia/40263_hr-staikoyras-metabainei-sti-nea-yorki-gia-etisio-elliniko-ependytiko-synedrio
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα – Θα συμμετάσχει στο 23ο
Annual Capital Link Invest

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι κύριος ομιλητής.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών , στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων,
στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγκλημα στην Τήνο: Σκότωσε τον διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας για
ασήμαντη αφορμή

Τι θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία; Πρώην
σύμβουλος του Πούτιν εξηγεί

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Σημειώνεται ότι στο Συνέδριο θα πάρει μέρος και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις
Γεωργιάδης ως κύριος ομιλητής κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη το πρωί της Κυριακής.

https://www.sygte.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7-%ce%b4/
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Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών

Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ -- Πηγή: ieidiseis.gr
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Στη Νέα Υόρκη από αύριο ο Χρ. Σταϊκούρας
Ο υπουργός Οικονομικών θα συναντήσει εκπροσώπους ομίλων στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητόδρομων

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του εποπτικού συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. 

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του εποπτικού συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. 

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

https://www.makthes.gr/sti-nea-yorki-apo-ayrio-o-chr-staikoyras-546200
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Χρ. Σταϊκούρας

Ο υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει στο ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum»
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Δείτε επίσης

https://www.vradini.gr/article/politiki/655123-sth-nea-yorkh-th-deytera-o-xr-staikoyras
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Σταϊκούρας: Ταξιδεύει αύριο στη Νέα Υόρκη -Το πρόγραμμα του υπουργού
Οικονομικών

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το ταξίδι του αυτό θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

https://www.daily-news.gr/news/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c/


https://www.protothema.gr/

 Publication date: 10/04/2022 14:15

 Alexa ranking (Greece): 12

 link

Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο  ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της «Capital Link»

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστήμια: Μειώνονται οι θέσεις εισακτέων στα κεντρικά και αυξάνονται στα
περιφερειακά

Κουνήθηκε ξανά τα ξημερώματα η Θήβα με 4,3 Ρίχτερ και άλλες τέσσερις δονήσεις σε δυο ώρες

Γαλλικές εκλογές: Στις κάλπες σήμερα η χώρα - Θρίλερ για Μακρόν και Λε Πεν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που
συμβαίνουν, στο Protothema.gr

https://www.protothema.gr/politics/article/1231427/sti-nea-uorki-aurio-o-hristos-staikouras/
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Στο ετήσιο Συνέδριο της Capital Link ο Χρήστος Σταϊκούρας – Με ποιες
τράπεζες θα συναντηθεί

newsroom

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα,
11 Απριλίου 2022.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων,
στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Διαβάστε ακόμη:

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-capital-link-%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af/ar-AAW3FOx?li=BBqxHCt
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Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή
μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Πηγή

https://fannews.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%bf/
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Συμμετοχή Σταϊκούρα στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link - Οι επαφές
του στη Νέα Υόρκη

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23 rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum", θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 11/4, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας. Ο κ. Σταϊκούρας την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην "Ημέρα Ελλάδος" στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο "Opening Bell". Σειρά συναντήσεων Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο κ.
Σταϊκούρας, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura. Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την
κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ θα...

https://www.palo.gr/greece/staikoyras-tha-symmetexei-sto-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link/29089810/
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Χρ. Σταϊκούρας: Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ
τη Δευτέρα

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην “Ημέρα Ελλάδος” στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

NewsLetter

https://sofokleous10.gr/2022/04/10/%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και στους Financial
Times.

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link  με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

https://www.newpost.gr/politiki/6252b86baad7fd6c4758ed85/sti-nea-yorki-o-staikoyras-synantiseis-me-ependytikoys-kai-trapezikoys-omiloys
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Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών

Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://epirus24.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/1023884-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%85%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD


https://indicator.gr/

 Publication date: 10/04/2022 14:07

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://indicator.gr/sti-nea-yorki-ti-deytera-o-chr-staikoyras

Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Χρ. Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://indicator.gr/sti-nea-yorki-ti-deytera-o-chr-staikoyras
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Στο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Ν. Υόρκη ο Χ.
Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα
Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή
έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%83%cf%84%ce%bf-23rd-annual-capital-link-invest-in-greece-forum-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%87-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82/ar-AAW370u?li=BBqxHCt
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Περισσότερα Εδω
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γράψτε το σχόλιό σας

https://www.in.gr/2022/04/10/economy/sti-nea-yorki-o-staikouras-synantiseis-ependytikous-kai-trapezikous-omilous/
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
και σειρά επαφών

www.naftemporiki.gr

 Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum", θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών,Χρήστος Σταϊκούρας. 

 Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura. 

 Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. 

 Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο "Opening Bell". 

https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-capital-link-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ac-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%86%cf%8e%ce%bd/ar-AAW36zV?li=BBqxHCt
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Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας – Το πρόγραμμά του

Θα δώσει συνέντευξη σε WSJ και Financial Times
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο Δευτέρα 11 Απριλίου, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

Το ταξίδι του αυτό θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Συνεντεύξεις Σταϊκούρα σε WSJ και Financial Times

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/sti-nea-yorki-tha-metavei-ayrio-o-xristos-staikouras-to-programma-tou/
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"Ημέρα Ελλάδος" στη Wall Street - Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum" αναμένεται να συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα
συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων,
όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.
Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην "Ημέρα Ελλάδος"
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην...

https://www.palo.gr/financial/imera-ellados-sti-wall-street-sti-nea-yorki-o-staikoyras/29089910/
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρ.Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.thepresident.gr/2022/04/10/sti-nea-yorki-ayrio-o-chr-staikoyras/
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Σταϊκούρας: Ταξιδεύει αύριο στη Νέα Υόρκη -Το πρόγραμμα του υπουργού
Οικονομικών

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
10/04/2022  13:26
    

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το ταξίδι του αυτό θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Συνεντεύξεις Σταϊκούρα σε WSJ και Financial Times
Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

https://www.iefimerida.gr/politiki/staikoyras-taxideyei-ayrio-sti-nea-yorki
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου
να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.ekirikas.com/sti-nea-yorki-avrio-o-ypourgos-oikonom/
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Σταϊκούρας: Ταξιδεύει αύριο στη Νέα Υόρκη-Το πρόγραμμα του
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Το ταξίδι του αυτό θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Συνεντεύξεις Σταϊκούρα σε WSJ και Financial Times
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένοπλες Συρράξεις 10.04.2022 - 11:02 
0

Ιστορίες κατασκοπείας! Το "τρίτο μάτι" των υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ-
Μ.Βρετανίας για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

https://www.pentapostagma.gr/politiki/7082170_staikoyras-taxideyei-ayrio-sti-nea-yorki-programma-toy
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.real.gr/politiki/arthro/sti_nea_yorki_aurio_o_ypourgos_oikonomikon_xristos_staikouras-824295/
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
και σειρά επαφών

Οικονομία

10 Απριλίου 2022

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο ΥΠΟΙΚ, Χρ.
Σταϊκούρας. Θα συναντηθεί και με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και
εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης
αυτοκινητοδρόμων.

http://www.sepe.gr/gr/EconomynFinance/ecofin-article/19820006/xr-staikoyras-sti-nea-yorki-gia-to-ependytiko%C2%A0synedrio-tis-capital-link-kai-seira-epafwn/
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Επαφές Σταϊκούρα με επενδυτές στη Νέα Υόρκη και Ελληνικό «Opening Bell»
στη Γουόλ Στριτ

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ελλάδα Αθήνα 

https://hellasjournal.com/2022/04/epafes-staikoura-me-ependites-sti-nea-iorki-ke-elliniko-opening-bell-sti-gouol-strit/
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Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη αύριο ο υπουργός Οικονομικών
Ο Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum».

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ράπτη: Φέτος θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό

Γιώργος Μπαλάφας: Η νίκη Όρμπαν αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη για τις προοδευτικές
δυνάμεις της Ευρώπης

Γεωργιάδης: Στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα

https://www.ieidiseis.gr/politiki/140646/staikoyras-sti-nea-yorki-ayrio-o-ypourgos-oikonomikon
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ ο Χρ. Σταϊκούρας
τη Δευτέρα

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην “Ημέρα Ελλάδος” στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.
 

Follow @thetimesgr 
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
και σειρά επαφών

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum”, θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο “Opening Bell”.

https://thebanker.gr/%cf%87%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b5/
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://athina984.gr/2022/04/10/sti-nea-yorki-ayrio-o-christos-staikoyras/
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Στο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Ν. Υόρκη ο Χ.
Σταϊκούρας

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων.

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί
με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται,
μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η
Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura. Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών
θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul , μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και στους Financial Times.
Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2127695/sto-23rd-annual-capital-link-invest-in-greece-foru.html
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
και σειρά επαφών

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum”, θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο “Opening Bell”.

NewsLetter
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ ο Χρ. Σταϊκούρας
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, αλλά και ενεργειακών εταιρειών.

O υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας  τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει
στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum”, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται,
μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays,
η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του
Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει
συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην "Ημέρα Ελλάδος" στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
"Opening Bell”.

https://www.businessdaily.gr/oikonomia/61549_sto-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-stis-ipa-o-hr-staikoyras
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Στο ετήσιο Συνέδριο της Capital Link ο Χρήστος Σταϊκούρας – Με ποιες
τράπεζες θα συναντηθεί

Ο ΥΠΟΙΚ θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα,
11 Απριλίου 2022.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων,
στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Διαβάστε ακόμη:

Η Φινλανδία αποφασίζει για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ – Υπέρ το 60% των Φινλανδών

Κυνηγώντας τους Ρώσους ολιγάρχες – Η Ελβετία δεν αποτελεί πλέον «ασφαλές καταφύγιο»

Φυσικό αέριο: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «ανασταίνει» και «πεθαμένα» LNG projects
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Χρ. Σταϊκούρας: Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ
τη Δευτέρα

NewsRoom

10 Απριλίου 2022 12:53

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην “Ημέρα Ελλάδος” στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

https://www.mononews.gr/oikonomia/chr-staikouras-sto-etisio-ependitiko-sinedrio-tis-capital-link-stis-ipa-ti-deftera
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Σταϊκούρας: Συμμετοχή στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ ο Χρ. Σταϊκούρας
τη Δευτέρα (11/4)

Θα παρευρεθεί και στην "Ημέρα Ελλάδος" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην "Ημέρα Ελλάδος" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο "Opening
Bell”.

https://www.businessnews.gr/oikonomia/item/234084-sto-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-stis-ipa-o-xr-staikoyras-ti-deftera-11-4
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«Ημέρα Ελλάδος» στη Wall Street – Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» αναμένεται να συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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«Ημέρα Ελλάδος» στη Wall Street – Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας

Τη Δευτέρα το ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
«23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum» αναμένεται να συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Οι επαφές, οι στόχοι

Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας
ΤοΒΗΜΑ Team

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Στους ρυθμούς των πυροβόλων κινείται η ναυτιλία

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».
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Στη Νέα Υόρκη θα πάει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».
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Σταϊκούρας: Στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα
O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας: Θα έχει επαφές με εκπροσώπους τραπεζών

Στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link
Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο Χρήστος Σταϊκούρας.

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ
άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο “Opening Bell”.
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας: Θα έχει επαφές με εκπροσώπους τραπεζών
Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο  Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ
άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η
HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο “Opening Bell”.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Χρ. Σταϊκούρας

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd
Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.

ADMAN

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

Ακολούθησε το tomanifesto.gr στο Google News! Οι ειδήσεις που πρέπει να διαβάσεις
Capital LinkΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝΕΑ ΥΟΡΚΗΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

https://tomanifesto.gr/sto-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-sti-nea-yorki-o-chr-staikoyras/
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Συμμετοχή Σταϊκούρα στο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link – Οι επαφές
του στη Νέα Υόρκη

Ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Σχετικά Άρθρα

Στις 11/4 το 23ο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
18/03/2022 - 15:29

Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «23 rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 11/4, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας. 
Ο κ. Σταϊκούρας την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το
καθιερωμένο «Opening Bell».

Σειρά συναντήσεων

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο κ. Σταϊκούρας, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί
με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων , καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται,
μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays,
η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.
Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , ενώ θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

www.bankingnews.gr

https://www.bankingnews.gr/oikonomia/articles/619021/symmetoxi-staikoyra-sto-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-oi-epafes-tou-sti-nea-yorki
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Χρ. Σταϊκούρας: Με ποιες ξένες τράπεζες θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη
Με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται,
μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays,
η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura, θα συναντηθεί αύριο ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Νέα Υόρκη. 

Ο υπουργός θα συμμετάσχει και θα μιλήσει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum”. 

Επιπρόσθετα,  θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και
στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
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Σταϊκούρας: Θα συμμετέχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link
Ο ΥΠΟΙΚ θα έχει επαφές στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους εταιρειών και επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων.

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

https://www.insider.gr/eidiseis/221453/staikoyras-tha-symmetehei-sto-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link
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Χ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
και σειρά επαφών

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum”, θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο “Opening Bell”.

https://indicator.gr/ch-staikoyras-sti-nea-yorki-gia-to-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-kai-seira-epafon
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Στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ ο Χρ. Σταϊκούρας
τη Δευτέρα

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην "Ημέρα Ελλάδος" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο "Opening
Bell”.
 

CAPITAL LINK
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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Χρήστος Σταϊκούρας: Θα συμμετάσχει στο επενδυτικό συνέδριο της Capital
link στη Νέα Υόρκη

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23 rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

Γράψτε το σχόλιο σας

https://www.pagenews.gr/2022/04/10/oikonomia/xristos-staikouras-tha-symmetasxei-sto-ependytiko-synedrio-tis-capital-link-sti-nea-yorki/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταικούρας
O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, θα συμμετάσχει στο
ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο “23rd Annual Capital
LinkInvestinGreeceForum”.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, πέραν της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει, θα συναντηθεί με εκπροσώπους
επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον
κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η
Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την κα. Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
“Opening Bell”.

https://finupnews.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7-%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82/
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Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας – Συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς
ομίλους

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times.

Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο
«Opening Bell».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπείτε στην ομάδα μας στο στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες
τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω

https://www.astratv.gr/sti-nea-yorki-o-staikouras-synantiseis-me-ependytikous-kai-trapezikous-omilous/
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Στη Νέα Υόρκη ο Χρ.Σταϊκούρας για επαφές με επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital
Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp,
η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal
και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των
εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://www.sofokleousin.gr/sti-nea-yorki-o-xrstaikouras-gia-epafes-me-ependytes
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Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Χρήστος Σταϊκούρας
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,  προκειμένου να
συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link  με τίτλο «23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών
ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η
Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul,  μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη
Wall Street Journal  και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα
Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή
έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».

https://emea.gr/epilogi-syntakton/660492/sti-nea-yorki-avrio-o-christos-staikouras/
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Χρ. Σταϊκούρας: Στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
και σειρά επαφών

Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο "23rd Annual Capital Link
Invest in Greece Forum", θα συμμετάσχει τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πέραν της ομιλίας του, θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της
ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman
Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall
Street Journal και στους Financial Times.

Τέλος, την Τρίτη θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek
American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο "Opening Bell".

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Capital Link Invest in Greece Forum: Ξεκινά αύριο Δευτέρα στη Νέα Υόρκη

Ξεκινά την Δευτέρα  το "23rd Capital Link Invest in Greece”
Forum: “A New Era - A New Direction for Greece"
Το “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era – A New Direction for Greece” θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με
το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, και με την υποστήριξη των
Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και
ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους  και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης  υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For Greece”.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
είναι “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives”.

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla.

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν: ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice
Chairman & Chief Commercial Officer – Intercontinental Exchange | NYSE – New York Stock Exchange, ο κ.
Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P.
Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The New Restructuring &
Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”. Παράλληλα συντονίζει το πάνελ με θέμα “Greek
Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms Enhancing The Business & Investment
Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο
οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager,
EUROBANK και ο κ.  Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs
International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει
το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα “Labor & Pension
Reform” και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα
ευθύνης με θέμα “Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”.

Το θέμα “GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS” θα καλύψουν οι

https://www.ot.gr/2022/04/10/oikonomia/capital-link-invest-in-greece-forum-ksekina-ayrio-deytera-sti-nea-yorki/


https://www.ot.gr/

 Publication date: 10/04/2022 00:00

 Alexa ranking (Greece): 332

 link

ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs. Myriam Zapata,
Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas  • Mr. Paul Simpkin,
Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris Kofitsas, Head of
Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs. Alexandra Konida, Managing
Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven Jones, Managing Director, Head
of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt
Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC
POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”, θα αναλύσει από
τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ. Panayotis Bernitsas,
Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani, Head of Energy Natural
Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager –
Executive Board Member – GEK TERNA Group •   Mr. Christos Balaskas, Vice President & General Manager
– Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of
Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief
Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου κάνοντας ειδική παρουσίαση με θέμα :
“THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY”  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση επ’
αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm.
Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα “THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE”,
συντονιστή τον κ.  Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA • Mr. Pablo
Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi  • Mr. Harry Sachinis, CEO – Athens
Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic
Petroleum Holdings S.A.  • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business Development –
Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα “TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM
OPPORTUNITIES” με πανελίστες τους κκ:  • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  • Mr. Konstantinos
Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary –
Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe –
HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο  κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα “GREEK BANKING SECTOR – GROWTH &
DEVELOPMENT OUTLOOK”  που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets
Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia – EY στο οποίο συμμετέχουν η κα.
Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank, ο κ. Λάζαρος
Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group CFO – National
Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director – Oliver Wyman
Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank και ο
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με  θέμα “WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT” που θα συντονίσει η
κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής συμμετέχοντες
ομιλητες : •    Mr. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis Solomos, Partner –
Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners • Mr. George
Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer &
Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα : “WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE” και συντονιστή τον κ.
Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr. Anastasios
Astyfidis, Founder & Managing Director – AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios Athanasopoulos, Group
Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd  • Mr. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit • Mr.
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Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners • Mr. Samy David, Partner – Grifon
Capital / FORTRESS  • Mr. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα :
“Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα,                 κ. Geoffrey R. Pyatt.

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο “2021 Hellenic Capital Link Leadership
Award”

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται
της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά
επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι
επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει την Εισαγωγική
Ομιλία / Καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of European
and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία.

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική
συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company,
το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014
στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of
WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον          
               κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson,
President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της
Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο “GREEK AMERICAN ISSUER
DAY” στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το “Opening Bell – καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του
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NYSE-New York Stock Exchange.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ADMIE (IPTO) Holding SA • Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company S.A.
(EYDAP) • AVIS Greece  • AXIA Ventures Group Ltd • Bain Capital Credit • Barclays • Bernitsas Law • BNP
Paribas • Citi • CVC Capital Partners • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DECA Investments AIFM •
DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Dimand Real Estate Development • Eldorado Gold Corporation •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • European Central Bank • EY • Flott & Co. PC  • GEK
TERNA Group • Greek National Tourism  Organisation – GNTO • Goldman Sachs • Goldman Sachs
International • Grifon Capital Advisors/ FORTRESS • Hellenic Medical Society • Hellenic Petroleum Holdings
S.A. • HILL INTERNATIONAL • HSBC Greece • INTRUM • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios
Law Firm • Lamda Development • LightsourceBP • Machas & Partners Law Firm • Milbank • National Bank
of Greece • Nomura International • NN Hellas • Oliver & Wyman • OTE Group of Companies • Partners
Group • Pfizer • Piraeus Bank • POTAMITISVEKRIS • PPC Renewables • Public Power Corporation of Greece
– PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • Qualco Group • Reed Smith LLP • SMERemedium Cap •
Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd.  • Trastor REIC

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

in - analysis
Γαλλία: Ο Μακρόν, η Λεπέν και ο… «τριχασμός»
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“Capital Link Invest In Greece Forum”: “A New Era - A New Direction for
Greece”

“Capital Link Invest In Greece Forum”: “A New Era - A New Direction for Greece”

Το 23ο Συνέδριο του Capital Link είναι μια “συνάντηση κορυφής” για την ελληνική Οικονομία, στην οποία
συμμετέχουν κορυφαίοι επενδυτές και επιχειρήσεις, καθώς και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

Το “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era - A New Direction for Greece” θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022  με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, και
με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. 

Το Capital Link Invest in Greece Forum  είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και
ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους  και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης  υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,   ο
 Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For
Greece”.  

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει
την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης
του είναι “Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives“ .
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Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla.

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν : ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle,
Vice Chairman & Chief Commercial Officer - Intercontinental Exchange | NYSE  - New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins , Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi,
και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO - TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα
“The State of Greek & Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The New
Restructuring & Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”. Παράλληλα συντονίζει
το πάνελ με θέμα “Greek Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms
Enhancing The Business & Investment Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις
επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της
επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος
Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK και ο κ.  Filippo Taddei,
Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου,
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με
την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα “Labor & Pension Reform” και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής ,
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των
Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα ευθύνης με θέμα “Reinforcing
Greece’s Public Revenue & Taxation System”.
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Το θέμα “GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS”  θα
καλύψουν οι ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs.
Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas  • Mr.
Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris
Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs.
Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven
Jones, Managing Director, Head of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas,
Director General – Public Debt Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities” , θα
αναλύσει από τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ.
Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani,
Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou ,
General Financial Manager - Executive Board Member – GEK TERNA Group •   Mr. Christos Balaskas,
Vice President & General Manager - Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis ,
CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA         

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief
Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου  κάνοντας ειδική παρουσίαση με
θέμα : «THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY»  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει
συζήτηση επ’ αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm.

Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα “THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN
GREECE”, συντονιστή τον κ.  Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development –
Lambadarios Law Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding
SA • Mr. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi  • Mr. Harry
Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief
Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A.  • Mr. Vlasios Souflis, Director of International
Business Development – Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables.
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Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα «TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG
TERM OPPORTUNITIES» με πανελίστες τους κκ:  • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  • Mr.
Konstantinos Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy
General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas , Managing
Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο  κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα “GREEK BANKING SECTOR –
GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK”  που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner,
Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia - EY στο οποίο
συμμετέχουν η κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank , ο
κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου,
Group CFO – National Bank of Greece, ο κ. Jose Manuel Gasalla Benitez , Partner | Private Capital –
Oliver Wyman, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank και ο
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays. 

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με  θέμα “WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT”  που θα
συντονίσει η κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής
συμμετέχοντες ομιλητες : •    Mr. Nicos Koulis,  CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis
Solomos, Partner – Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners •
Mr. George Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief
Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα : “WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE”  και συντονιστή τον
κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos,  Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr.
Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios
Athanasopoulos, Group Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd  • Mr. Georgios Elekidis,
Director – Bain Capital Credit • Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners
• Mr. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS  • Mr. George Andriopoulos, Vice President –
Partners Group.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt.
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Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο

«2021 Hellenic Capital Link Leadership Award»

 Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.  

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis , του εταίρου που
ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας,
αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων. 

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου , θα πραγματοποιήσει την
Εισαγωγική Ομιλία / Καλωσόρισμα . 

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Maria Olson, Office Director for Southern European
Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά
Σχόλια. 

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC
Capital Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία. 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το
2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow
Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos
Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra,
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το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου , Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα
Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το
2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc. 

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ.

One-On-One Συναντήσεις 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα
μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας 
https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1x1.html

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”  

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το “Opening Bell - καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022,
του NYSE-New York Stock Exchange.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 

ADMIE (IPTO) Holding SA • Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company S.A.
(EYDAP) • AVIS Greece  • AXIA Ventures Group Ltd • Bain Capital Credit • Barclays • Bernitsas Law • BNP
Paribas • Citi • CVC Capital Partners • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DECA Investments AIFM •
DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Dimand Real Estate Development • Eldorado Gold Corporation •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • European Central Bank • EY • Flott & Co. PC  • GEK
TERNA Group • Greek National Tourism  Organisation – GNTO • Goldman Sachs • Goldman Sachs
International • Grifon Capital Advisors/ FORTRESS • Hellenic Medical Society • Hellenic Petroleum Holdings
S.A. • HILL INTERNATIONAL • HSBC Greece • INTRUM • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios
Law Firm • Lamda Development • LightsourceBP • Machas & Partners Law Firm • Milbank • National Bank
of Greece • Nomura International • NN Hellas • Oliver & Wyman • OTE Group of Companies • Partners
Group • Pfizer • Piraeus Bank • POTAMITISVEKRIS • PPC Renewables • Public Power Corporation of Greece
– PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • Qualco Group • Reed Smith LLP • SMERemedium Cap •
Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd.  • Trastor REIC

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:  New York Stock Exchange

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια. 

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM • Machas & Partners Law Firm
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Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC

Χορηγός Cocktail Reception:  Navios Maritime Partners L.P.

Dinner Sponsor: EY 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA  • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary
Association 

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian
News Agency • World Energy News

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html
www.capitallink.com 
www.capitallinkforum.com

Ειδήσεις σήμερα:

Πότε κλείνουν τα σχολεία

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική
ενέργεια

Πανελλαδικές 2022: οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
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Νέο μήνυμα Βαρθολομαίου κατά εισβολής στην Ουκρανία: Λυπηρή η ταύτιση
Κυρίλλου με “ιερό πόλεμο” Πούτιν [video]

Υποδεχόμενος ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας είπε
ότι “κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν λύνει τα προβλήματα, το λέγω πάντοτε,
κατ’ επανάληψη, ο πόλεμος προσθέτει νέα προβλήματα”, προσθέτοντας ότι αν επέλεγαν το διάλογο,
“οπωσδήποτε θα έβρισκαν μία λύση”.

“Οι Ρώσοι, κακώς, κάκιστα, εισέβαλαν στην Ουκρανία. Μπορεί να είχαν οποιεσδήποτε φοβίες για το
μέλλον, για το ΝΑΤΟ, αλλά δεν υπήρξε καμιά συγκεκριμένη απειλή ή επέμβασις από μέρους της
Ουκρανίας, ώστε να ωθήσει τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας εις το να πάρει τα όπλα και να
επιτεθεί σε αμάχους, σε αθώους ανθρώπους, σε παιδιά, να καταστρέψει σχολεία, νοσοκομεία, θέατρα,
εκκλησίες”. τόνισε.

Αναφερόμενος στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει, το 2018, καθεστώς
αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, επανέλαβε ότι ήταν δικαίωμα των Ουκρανών να
την λάβουν, καθώς και δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να την απονείμει, όπως το έπραξε ήδη,
εκχωρώντας αντίστοιχο καθεστώς και σε άλλες τοπικές Εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης
της Ρωσίας.

“Τώρα μερικοί θέλουν να πουν ότι λόγω αυτού του αυτοκεφάλου ξέσπασε ο πόλεμος. Αν είναι δυνατόν!
Αναζητούν ένα άλλοθι να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα,” είπε.

 

 

Πηγή: ertnews.gr/Κωνσταντινούπολη: Αριάνα Φερεντίνου

Ξεκινά τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη το 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest In Greece Forum: A New Era
– A New Direction for Greece
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Τα προϊόντα στα οποία θα μειωθεί ο ΦΠΑ, η διάσωση της ΘΕΣγάλα και οι
επαφές με funds στη Νέα Υόρκη

*** Σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα θα εφαρμοσθεί το μέτρο της μερικής μείωσης του ΦΠΑ, αν
τελικώς αποφασισθεί; Σημειώστε τη λίστα: Ψωμί, κρέας, γάλα. Δηλαδή, αποκλειστικά σε τρόφιμα της
κατηγορίας «πρώτης ανάγκης». Λογικό. Οτιδήποτε άλλο, θα ακούγονταν υπερβολικό, για όσους ξέρουν
την πραγματική κατάσταση των δημοσίων οικονομικών.

^^^ Σε αυτή τη φάση, αναζητούνται τρόποι εφαρμογής του μέτρου , κατά τρόπο που το όφελος θα
φτάσει σίγουρα στις τσέπες των καταναλωτών. Και δεν θα αυξήσει, απλά, το περιθώριο κέρδους των
πωλητών.

### Το μέτρο θα εφαρμοσθεί προσωρινά και το πιθανότερο είναι ότι θα ανακοινωθεί παραμονές του
Πάσχα. Ώστε να βοηθηθούν πραγματικά οι καταναλωτές για την αγορά των προϊόντων του γιορτινού
τραπεζιού.

ΥΓ: Γιατί προσωρινά όμως; Επειδή, όπως ενημερώνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το κόστος
από μια μόνιμη μείωση θα είναι δυσβάσταχτο για τα δημόσια οικονομικά.

*** Αναφερθήκαμε παραπάνω στο γάλα και συνειρμικά θυμηθήκαμε την περίπτωση της θεσσαλικής
συνεταιριστικής «ΘΕΣγάλα». Της πρώτης που πλάσαρε την πώληση φρέσκου γάλατος σε συσκευασία
του ίδιου του καταναλωτή, από διάφορα σημεία πώλησης, σχεδόν σε όλο τον κάμπο. Η «ΘΕΣγάλα» λοιπόν,
έκανε ένα δυναμικό άνοιγμα στην αγορά, το οποίο, ωστόσο, στην πορεία αποδείχθηκε φιλόδοξο κι απέτυχε

^^^ Το αποτέλεσμα; Τώρα βρίσκεται σε φάση αναζήτησης επενδυτή που θα τη διασώσει . Υπάρχουν
ενδιαφερόμενοι; Ναι, αλλά είναι τόσο ρευστή η κατάσταση στα τρόφιμα, που ακόμα κι αυτοί που
εμφανίζονται ως υποψήφιοι αγοραστές φέρονται να είναι και οι ίδιοι στόχοι …εξαγοράς από άλλους!

### Ντόμινο, κανονικό

*** Ποια είναι η ρελάνς που ετοιμάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ , στην συζήτηση που άνοιξε ο
πρωθυπουργός για κυβερνήσεις συνεργασίας; Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει να προτείνει τον

https://www.powergame.gr/kodikos-g/229542/ta-proionta-sta-opoia-tha-meiothei-o-fpa-i-diasosi-tis-thesgala-kai-oi-epafes-me-funds-sti-nea-yorki/


https://www.powergame.gr/

 Publication date: 08/04/2022 07:11

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης, χωρίς όμως ο ίδιος να είναι πρωθυπουργός, ακόμα και στην
περίπτωση που το κόμμα του έρθει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες.

^^^ Η ένσταση που εκφράζεται, βεβαίως, είναι εύλογη: Προφανώς και αναλαμβάνει το… ρίσκο, από τη
στιγμή που όλοι ξέρουν – και ο ίδιος κατά βάθος – ότι σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, οι πιθανότητες να
κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές είναι ανύπαρκτες. Οπότε δεν χάνει τίποτα, αλλά μόνο να κερδίσει έχει. Σε
επίπεδο εντυπώσεων, πάντα.

### Εννοείται ότι μοναδικός αποδέκτης της πρότασης του θα είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης
(που είναι κάθετα αρνητικός στην …προσφορά του «συνεταίρου του Καμμένου», όπως τον αποκαλεί). Και
σε δεύτερο επίπεδο, η κοινή γνώμη

*** Θα πάει στη Νέα Υόρκη  ο πρωθυπουργός για το 23ο συνέδριο της Capital Link, που ετοιμάζεται από
κοινού με την Wall Street στις 11 Απριλίου ; Πολύ θα το ήθελε, αλλά το πιθανότερο είναι πως όχι. Ο κ.
Μητσοτάκης θα περάσει τον Ατλαντικό μόνο όταν είναι να συναντηθεί και με τον Αμερικανό πρόεδρο
στην Ουάσιγκτον. Γι αυτό το πιθανότερο είναι να απευθύνει έναν χαιρετισμό, μέσω video wall.

^^^ Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό μ’ αυτή την αφορμή την πρωτεύουσα του καπιταλισμού να επισκεφθεί
ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταικούρας, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Μαζί με τον
υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη κι άλλους υπουργούς και υφυπουργούς. Η ευκαιρία για συναντήσεις
με μεγάλα επενδυτικά funds θα είναι όντως μοναδική.

*** Μαθαίνουμε πως όπου χρειάστηκε, παρενέβη ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην ΕΕ για να
ξεμπλοκάρει το project της κατασκευής της εθνικής οδού Πατρών – Πύργου . Μετά απ’ όλα όσα
έχουν συμβεί στο παρελθόν με τν συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν εξαιρετικά σύνθετη προσπάθεια, σε
επίπεδο Βρυξελλών.

^^^ Το ίδιο ισχύει και με τον ΒΟΑΚ.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Dendias: Greece will ask the International Court of Justice to investigate
crimes conducted in Mariupol

Greece will request the investigation of war crimes in Mariupol from the International Court of Justice in
The Hague, Foreign Minister Nikos Dendias said on Thursday upon his arrival at the Summit of NATO
Foreign Ministers, which is meeting for the second day in Brussels.

In particular, Dendias stated: “Greece is going to ask the International Court of Justice in The Hague to
investigate crimes conducted in Mariupol. Greece has a specific, special interest in Mariupol, because of
the existence of a Greek community of 100,000 and more people in Mariupol. Apart from that, I am going
to ask my collegues in the Alliance to try our best to help Ukraine and protect Odessa, so that Odessa can
avoid the fate of Mariupol.”

Source: ANA – MPA

The “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era – A New Direction for Greece”
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Ο Δρ Μπουρλάς κεντρικός ομιλητής στο Capital Link
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ομογενής Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Δρ. Αλβέρτος Μπουρλάς (Dr. Albert Bourla) θα
είναι ο κεντρικός ομιλητής του ετήσιου επενδυτικού φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα (Capital Link
Invest in Greece Forum), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου στο Metropolitan Club, στο
Μανχάταν.

Η ομιλία του Δρα Μπουρλά αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για την δεδομένη επενδυτική
δραστηριότητα της Pfizer στην Ελλάδα, όσο και για τις εκτιμήσεις αναφορικά με την πορεία της
πανδημίας, στην αντιμετώπιση της οποίας η φαρμακευτική εταιρεία της οποίας ηγείται επιτέλεσε κομβικό
ρόλο, τόσο με την παρασκευή του πρώτου αδειοδοτημένου εμβολίου, όσο και τη θεραπεία.

Το επενδυτικό φόρουμ της Capital Link επιστρέφει φέτος στην διά ζώσης διεξαγωγή, μετά από την
παρένθεση της περσινής ψηφιακής διοργάνωσης, λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί εξαιτίας του
Covid-19. Αρχικά ήταν να διεξαχθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, παρόλα αυτά η εξάπλωση της
μετάλλαξης Ομικρον οδήγησε τους διοργανωτές να προχωρήσουν στον επαναπρογραμματισμό του για
την άνοιξη.

Οπως κάθε χρόνο και ανεξαρτήτως κυβερνητικής ηγεσίας, θα προβληθεί χαιρετισμός από τον Ελληνα
Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνεται στους παρευρισκομένους και τους υποψήφιους
επενδυτές μέσω webcast. Παράλληλα, παρόντες θα είναι, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης και ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Ζήκος.

Στο πρόγραμμα του Capital Link περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες συνεδρίες, που αφορούν σημαντικούς
τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η ενέργεια και ο Τουρισμός, αλλά και ξεχωριστό πάνελ για την
επένδυση στο Ελληνικό. Επιπλέον, στο πρόγραμμα εντάχθηκε και ειδική συζήτηση για τις συνέπειες που
θα επιφέρει στην ελληνική οικονομία η ουκρανική κρίση και η εισβολή της Ρωσίας.

Παράλληλα, στο επίσημο δείπνο θα βραβευτεί ο Αλέξιος Φωτακίδης από την CVC Capital Partners,
παρουσία της πρέσβεως της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

“23ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “A New Era - A New Direction for
Greece” 

14 Ενότητες – 64 Ομιλητές

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις,
Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη

Το “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era - A New Direction for Greece” θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022  με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, και
με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. 

Το Capital Link Invest in Greece Forum  είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και
ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους  και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης  υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,   ο
 Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For
Greece”.  

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει
την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης
του είναι “Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives“ .

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla.

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν : ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle,
Vice Chairman & Chief Commercial Officer - Intercontinental Exchange | NYSE  - New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins , Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi,
και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO - TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα
“The State of Greek & Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The New
Restructuring & Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”. Παράλληλα συντονίζει
το πάνελ με θέμα “Greek Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms
Enhancing The Business & Investment Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις
επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της
επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος
Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK και ο κ.  Filippo Taddei,
Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου,
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Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με
την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα “Labor & Pension Reform” και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής ,
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των
Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα ευθύνης με θέμα “Reinforcing
Greece’s Public Revenue & Taxation System”.

Το θέμα “GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS”  θα
καλύψουν οι ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs.
Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas  • Mr.
Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris
Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs.
Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven
Jones, Managing Director, Head of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas,
Director General – Public Debt Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities” , θα
αναλύσει από τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ.
Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani,
Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou ,
General Financial Manager - Executive Board Member – GEK TERNA Group •   Mr. Christos Balaskas,
Vice President & General Manager - Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis ,
CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA         

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief
Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου  κάνοντας ειδική παρουσίαση με
θέμα : «THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY»  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει
συζήτηση επ’ αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm.

Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα “THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN
GREECE”, συντονιστή τον κ.  Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development –
Lambadarios Law Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding
SA • Mr. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi  • Mr. Harry
Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief
Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A.  • Mr. Vlasios Souflis, Director of International
Business Development – Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα «TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG
TERM OPPORTUNITIES» με πανελίστες τους κκ:  • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  • Mr.
Konstantinos Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy
General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas , Managing
Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο  κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα “GREEK BANKING SECTOR –
GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK”  που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner,
Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia - EY στο οποίο
συμμετέχουν η κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank , ο κ.
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group
CFO – National Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director –
Oliver Wyman Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO –
Piraeus Bank και ο κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset
Management Banking Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με  θέμα “WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT”  που θα
συντονίσει η κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής
συμμετέχοντες ομιλητες : • Mr. Nicos Koulis,  CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis
Solomos, Partner – Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners •
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Mr. George Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief
Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα : “WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE”  και συντονιστή τον
κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos,  Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr.
Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios
Athanasopoulos, Group Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd  • Mr. Georgios Elekidis,
Director – Bain Capital Credit • Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners
• Mr. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS  • Mr. George Andriopoulos, Vice President –
Partners Group.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα :
“Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα,                 κ. Geoffrey R. Pyatt.

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο

«2021 Hellenic Capital Link Leadership Award»  

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.  
Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis , του εταίρου που
ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας,
αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου , θα πραγματοποιήσει την
Εισαγωγική Ομιλία / Καλωσόρισμα .

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of
European and Eurasian Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE 

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά
Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC
Capital Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία. 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το
2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow
Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos
Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου , Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα
Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, το 2018, στον                          κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of
Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ. 

One-On-One Συναντήσεις 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα
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μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας 
https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1x1.html 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”  

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το “Opening Bell - καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022,
του NYSE-New York Stock Exchange. 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 

ADMIE (IPTO) Holding SA • Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company S.A.
(EYDAP) • AVIS Greece  • AXIA Ventures Group Ltd • Bain Capital Credit • Barclays • Bernitsas Law • BNP
Paribas • Citi • CVC Capital Partners • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DECA Investments AIFM •
DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Dimand Real Estate Development • Eldorado Gold Corporation •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • European Central Bank • EY • Flott & Co. PC  • GEK
TERNA Group • Greek National Tourism  Organisation – GNTO • Goldman Sachs • Goldman Sachs
International • Grifon Capital Advisors/ FORTRESS • Hellenic Medical Society • Hellenic Petroleum Holdings
S.A. • HILL INTERNATIONAL • HSBC Greece • INTRUM • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios
Law Firm • Lamda Development • LightsourceBP • Machas & Partners Law Firm • Milbank • National Bank
of Greece • Nomura International • NN Hellas • Oliver & Wyman • OTE Group of Companies • Partners
Group • Pfizer • Piraeus Bank • POTAMITISVEKRIS • PPC Renewables • Public Power Corporation of Greece
– PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • Qualco Group • Reed Smith LLP • SMERemedium Cap •
Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd.  • Trastor REIC

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:  New York Stock Exchange

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια. 

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM • Machas & Partners Law Firm

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC

Χορηγός Cocktail Reception:  Navios Maritime Partners L.P.

Dinner Sponsor: EY 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
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Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA  • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary
Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian
News Agency • World Energy News

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη  & κα Ελένη Μπέη

Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους
αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για
να μπορέσετε να τη δείτε. ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους
αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για
να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΘΗΝΑ // κυρίες Αθηνά Κοσμαδάκη & Ελίζα Τερζίδη & Ιωάννα Γεωργίου

Τηλ. +30 210 6109800

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς
αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να
τη δείτε. ;  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς
αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να
τη δείτε.  ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς
αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να
τη δείτε. ;

Ή επισκεφθείτε:

https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
(Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο
τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση
στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End
Funds καθώς και των ETF.
Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και
παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.

Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 17 Συνεδρίων και 29 webinars, τα περισσότερα
από τα οποία επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία,  στα μεγαλύτερα
ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα,
Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, και στο Χόνγκ Κόνγκ. Τα Συνέδρια της Capital Link
προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα
μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης.

Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές,
σε διάφορους τομείς και  κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές
παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την
εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια  πέραν της ημερομηνίας κατά την
οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους
συμμετέχοντες στην αγορά.
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Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το
περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο
AHI στην Washington.
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23ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Το “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era – A New Direction for Greece” θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το
New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς και με την υποστήριξη των
Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας, που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό
χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας την παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικανούς
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες, οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο
πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For Greece”.
Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως κύριος ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης. Το θέμα της παρέμβασής του είναι
“Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, dr Albert
Bourla.

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν : ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice
Chairman & Chief Commercial Officer – Intercontinental Exchange | NYSE – New York Stock Exchange, ο κ.
Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P.
Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και του επιχειρηματικού και τραπεζικού
χώρου, θα ακολουθήσουν τα εξής πάνελ:

* Greek Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms Enhancing The Business &
Investment Landscape

* Greece’s Foray Into The International Debt & Equity Capital Markets

* Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities

* The Ellinikon Underway – From Vision To Reality

* The New Energy & Utilities Landscape In Greece

* Tourism & Hospitality – Short Term Challenges – Long Term Opportunities

* Keynote Address & Luncheon

* Greek Banking Sector – Growth & Development Outlook

* Why Greece – The Domestic Institutional Investor Viewpoint

https://privateinsurance.gr/23%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf-capital-link-invest-in-greece-forum-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7/


https://privateinsurance.gr/

 Publication date: 06/04/2022 13:25

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

* Investment Opportunities In The Healthcare Sector In Greece

* Why Greece – The International Investor Perspective

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt.

Το Συνέδριο θα κλείσει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για
την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του
κυρίου Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το
εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά
στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν
άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση
επιπλέον ξένων επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το “Opening Bell – καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του
NYSE-New York Stock Exchange.
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Ξεκινά τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη το 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
In Greece Forum: A New Era - A New Direction for Greece

--> Το "23rd Capital Link Invest in Greece" Forum: "A New Era - A New Direction for Greece" θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με
το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς και με την υποστήριξη των
Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. Το Capital Link Invest in Greece Forum
είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23
συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και
διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και των Επιχειρηματικών
& Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και
τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην οποία...
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The “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era – A New
Direction for Greece”

The “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era – A New Direction for Greece” will take place
on Monday, April 11, 2022, as an in-person event only, at the Metropolitan Club in New York, in co-
operation with the New York Stock Exchange and major Global Investment Banks and Organizations. Citi
and Tsakos Energy Navigation are Lead Sponsors of the Forum for thirteen years in a row.

The “Capital Link Invest in Greece Forum” is an International Summit about Greece hosted in New York.

With a 23-year track record, this Forum, has been engaged in a systematic effort to promote Greece as a
business and investment destination to a global audience.

The Conference will outline in a comprehensive and thorough way the latest developments and the
prospects of the Greek economy, aiming at highlighting the business and investment opportunities
presented in the country and in the wider region.

The conference is being held at a critical timing, as the impact of the pandemic is still present in the global
economy. Supply chain problems, inflation trends and increases in energy tariffs are challenges that
remain at the forefront.

At the same time, the new war in Ukraine has redrawn the geopolitical and energy map of Europe,
intensifying global uncertainty.

The Greek delegation comprising of senior government officials, led by the Prime Minister, and a group of
private sector business leaders, will update a global audience on the reforms, developments and outlook
of the Greek economy and each of the main sectors highlighting trends, challenges and opportunities.

Furthermore, a group of international investors financiers, and bankers as well as representatives from
major Greek and European Organizations, will share their insight on Greece as a business and investment
destination.

The Prime Minister of Greece, H.E. Kyriakos Mitsotakis, will open the Forum (via webcast) and deliver the
Greek Government’s message to international investors, titled “A New Era – A New Direction for Greece”.

The Greek Minister of Finance, H.E. Christos Staikouras, Keynote Speaker of the Forum, will present Greek
Government’s economic strategy, and his speech is titled “Accelerating Growth – Government Economic
Policy & Objectives“.

At the official luncheon which will be hosted in the context of the Forum, Keynote Speakers are H.E. Adonis
Georgiadis
Minister of Development & Investments of Greece, and the Chairman & Chief Executive Officer of PFIZER,
Dr. Albert Bourla.
The following speakers will make Introductory Remarks: Mr. John Tuttle, Vice Chairman & Chief
Commercial Officer – Intercontinental Exchange | NYSE – New York Stock Exchange, Mr. Jay Collins,
Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi.
Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., will speak on the topic “The State of Greek &
Global Shipping”.

The panel entitled “GREEK ECONOMY ROUNDTABLE – IMPLICATIONS FROM THE UKRAINE CRISIS –
REFORMS ENHANCING THE BUSINESS & INVESTMENT LANDSCAPE” will be moderated by Mr. George
Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS who will also speak on “The New Restructuring & Bankruptcy Code –
Speeding the Adjudication of Justice”. • Mr. George Pitsilis – Governor – Independent Authority for Public
Revenue – Hellenic Republic will speak on the subject of “Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation
System” • H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic will cover
“Labor & Pension Reform” • Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist, Deputy General Manager,
EUROBANK and • Mr. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs
International will elaborate on the potential impact of the Ukraine crisis in the Greek economy.

“GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS” is the panel discussion
that will be moderated by Mr. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank with panelists : • Mrs. Myriam
Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas • Mr. Paul
Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris Kofitsas,
Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs. Alexandra Konida,
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Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven Jones, Managing
Director, Head of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public
Debt Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece –
PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

On the panel discussion titled “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment
Opportunities”, moderated by Mr. Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law, H.E. Nikos
Papathanasis, Alternate Minister of Development & Investments Private Investments & PPPs, will discuss
topics under his area of responsibility, together with Mrs. Ravina Advani, Head of Energy Natural
Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager –
Executive Board Member – GEK TERNA Group • Mr. Christos Balaskas, Vice President & General Manager –
Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of Directors
– Hellenic Corporation of Assets and Participations SA.

Mr. Odisseas Athanasiou, Chief Executive Officer of Lamda Development will make a presentation entitled
“THE ELLINIKON UNDERWAY– FROM VISION TO REALITY” on the largest regeneration project that will take
place in Greece at Ellinikon, the former Athens airport, an € 8 billion investment at 6.000.000. sqm.
followed by a One-on-one discussion with Mr. Petros Machas, Founding Partner & Chairman – Machas &
Partners Law Firm.

The importance of Energy is highlighted at the panel discussion entitled “THE NEW ENERGY & UTILITIES
LANDSCAPE IN GREECE” moderated by Mr. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance &
Development – Lambadarios Law Firm with panelists : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO)
Holding SA • Mr. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi • Mr. Harry
Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief
Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A. • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business
Development – Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Tourism is one of the most important sectors of the Greek economy and a key pillar of economic growth.

As such the panel entitled “TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM
OPPORTUNITIES” will cover the importance and the potential of the sector, the unique characteristics of
the Greek tourism industry and the future challenges ahead. Mr. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner
– D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS is moderating the panel with the participation of panelists: • Mr.
Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece • Mr. Konstantinos Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW
FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO •
Mr. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL.

The Forum features top level executives from the Banking sector both from the largest international banks,
more specifically from, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, Nomura and AXIA Ventures
Group, as well as from the Greek Banking sector, in particular from Alpha Bank, National Bank of Greece,
Eurobank και Piraeus Bank.

Mr. Christos Megalou, Chief Executive Officer- Piraeus Bank, will make a keynote address on the “GREEK
BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK” which will be followed by a panel discussion
moderated by Mr. Georgios Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and
Southeastern Europe & Central Asia – EY, featuring Mrs. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory
Board – European Central Bank, Mr. Lazaros Papagaryfallou, General Manager/CFO – Alpha Bank, Mr.
Christos Christodoulou, Group CFO – National Bank of Greece, Mr. Dimitrios Psarris, Partner, Financial
Services, Managing Director – Oliver Wyman Greece & Cyprus, Mr. Theodore Gnardellis, Executive General
Manager, Group CFO – Piraeus Bank and Mr. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech
and Asset Management Banking Coverage – Barclays.

“WHY GREECE–THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT” will be moderated by: Mrs. Elisabeth
Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm with panelists : • Mr. Nicos Koulis, CEO/Partner
– DECA Investments AIFM • Mr. Takis Solomos, Partner – Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki,
Partner – EOS Capital Partners • Mr. George Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr.
John Gikopoulos, Chief Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group

“WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE” will be presented by a panel discussion
moderated by Mr. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP and participants : • Mr.
Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director – AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios Athanasopoulos,
Group Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd • Mr. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit
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• Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners • Mr. Samy David, Partner –
Grifon Capital / FORTRESS • Mr. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group

Mr. Vassilis Kontozamanis, Advisor to the Prime Minister Hellenic Republic, Former Alternate Minister of
Health, will discuss the topic “Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.

The Greek government is committed to a strong, effective, and resilient healthcare system that meets all
needs and adheres to the principles of value-based healthcare. Structural reforms, already in progress,
create a favorable investment environment.

Up to now, the health sector has attracted a considerable number of international investors which have
established a strong foothold.

The Ministry of Health has designed Public-Private-Partnership (PPP) schemes to upgrade existing health
services offered, develop new ones and modernize infrastructure.

The country holds unique characteristics such as highly trained healthcare personnel with international
recognition, world-class facilities, and advanced medical technology in line with European quality and
safety standards.

Undoubtedly, Greece is an attractive investment destination. During the 23rd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum Mr. Kontozamanis will invite the investor community to seize the opportunities that have
arisen in the health sector.

H.E. Geoffrey R. Pyatt, U.S. Ambassador to the Hellenic Republic, will also address the participants via
video message.

 

The Forum concludes with an official Dinner honoring Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece – CVC
Capital Partners, with the “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, for his outstanding contribution
to Greece.

We recognize CVC Capital Partners and Mr. Alex Fotakidis, the partner heading the Greek investment team,
for the positive impact on Greece and the Greek economy with the active investment participation and
also for raising the profile of Greece as an investment destination within the global investment community.

CVC Capital Partners’ investments are a direct boost to the Greek economy and also a vote of confidence
that can help attract additional foreign investments.

H.E. Alexandra Papadopoulou, Ambassador of Greece to the United States, will deliver Welcome Remarks.

The Keynote Address will be delivered by Mrs. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of
European and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE.

Mr. Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law, will deliver Opening Remarks.

Mr. Georgios Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY will introduce the honoree, Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece – CVC
Capital Partners, who will make Keynote Remarks.

The Capital Link Hellenic Leadership Award is presented annually to a person or an organization for
outstanding contribution in fostering closer ties between Greece and the global business and investment
community. Previous honorees were in 2012, Mr. Andrew N. Liveris, Chairman and Chief Executive Officer
of The Dow Chemical Company, in 2013, Mr. John Calamos, Chairman, CEO & Global Co-Chief Investment
Officer of Calamos Investments, in 2014, Mr. George Logothetis, Chairman and CEO of Libra Group and in
2015, Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of Directors of Alexander S. Onassis Foundation &
Managing Partner of “A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, in 2016, Mr. Wilbur L. Ross, Chairman &
Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., in 2017, Mr. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris
International, in 2018, Mr. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos and in 2019, Mr. John
Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc.

As in previous years, the Forum will provide foreign investors with unique networking opportunities
through one-to-one meetings with listed and not listed companies, as well as, with members of the Greek
Government Delegation https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1×1.html
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On Tuesday April 12, 2022, within the context of the “23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum”,
the New York Stock Exchange in cooperation with Capital Link organize a special ceremony honoring the
“Greek American Issuer Day at NYSE”, during which Greek & Greek American companies listed on the New
York Stock Exchange will ring the Opening Bell at the New York Stock Exchange. The event will be
broadcasted live on major news stations in the United States and abroad to an audience of millions of
viewers worldwide and it is an event of unique visibility throughout the world.

Founded in 1995, Capital Link is a New York based investor relations, financial communications and
advisory firm with a strategic focus on the maritime, commodities and energy sectors, MLPs, as well as
Closed–End Funds and ETFs.

Based in New York City, Capital Link has presence in London, Athens & Oslo. Capital Link is a member of
the Baltic Exchange and works very closely with the New York Stock Exchange, NASDAQ and the London
Stock Exchange as well as with major international and supranational organizations and industry
associations in the areas of the firm’s strategic concentration.

Our proactive approach, which integrates Investor Relations, Information Technology and Media, enhances
awareness and branding for our clients through tailored outreach programs targeting analysts, institutional
and individual investors and the financial media complemented by extensive and uniquely powerful
marketing platforms.

Capital Link offers a full suite of services including strategic and corporate advisory, investor relations,
media relations, public and industry relations and the organization of corporate events.

Capital Link is also known for the organization of large scale, high quality Investment Forums focusing on
maritime transportation and U.S. investment products in key industry centers, such as New York, London,
Oslo, Hamburg, Athens, Limassol, Shanghai, Singapore, Tokyo and Hong Kong.

The Capital Link Investment Forums feature industry leaders and draw the elite of the global financial and
investment communities. The Capital Link brand is widely–recognized and valued worldwide by
participants in these communities for combining rich informational and educational content with as well as
superior networking opportunities. In addition to conferences, Capital Link organizes Webinars focusing on
investment strategies, sectors, critical topics of interest to the investment community and company
presentations.

Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility and reach of these events on a global
scale that lasts well beyond the date on which each event is held, becoming a continuous reference point
for market participants.

Capital Link’s efforts have been recognized by the 2011 Lloyds’s List Greek Shipping Awards, in 2012 and
2013 by the InterContinental Finance Magazine and in 2016 by the Wealth & Finance Magazine, Also, by
the International Propeller Club of the United States and AHI–American Hellenic Institute.
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Ξεκινά τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη το 23ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest
In Greece Forum: A New Era – A New Direction for Greece

Το “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era – A New Direction for Greece” θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με
το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς και με την υποστήριξη των
Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη.

Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Θα σκιαγραφήσει με τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και
προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα
και την ευρύτερη περιοχή.

Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της
ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη
στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος.

Συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες
υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και εκπρόσωποι μεγάλων
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For Greece”.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
είναι “Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives“.

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla.

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν : ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice
Chairman & Chief Commercial Officer – Intercontinental Exchange | NYSE – New York Stock Exchange, ο κ.
Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P.
Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The New Restructuring &
Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”.

Παράλληλα συντονίζει το πάνελ με θέμα “Greek Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis –
Reforms Enhancing The Business & Investment Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις
επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της
επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος Αναστασάτος,
Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK και ο κ. Filippo Taddei, Senior European
Economist, Executive Director – Goldman Sachs International.
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Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει το πλάνο
μεταρρυθμίσεων σχετικά με την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα “Labor & Pension Reform” και ο
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα ευθύνης
με θέμα “Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”.

Το θέμα “GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS” θα καλύψουν οι
ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs. Myriam Zapata,
Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas • Mr. Paul Simpkin,
Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris Kofitsas, Head of
Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs. Alexandra Konida, Managing
Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven Jones, Managing Director, Head
of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt
Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC
POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”, θα αναλύσει από
τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ. Panayotis Bernitsas,
Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani, Head of Energy Natural
Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager –
Executive Board Member – GEK TERNA Group • Mr. Christos Balaskas, Vice President & General Manager –
Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of Directors
– Hellenic Corporation of Assets and Participations SA

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief
Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου κάνοντας ειδική παρουσίαση με θέμα :
«THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY» και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση επ’
αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm.

Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα “THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE”,
συντονιστή τον κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA • Mr. Pablo
Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi • Mr. Harry Sachinis, CEO – Athens Water
Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum
Holdings S.A. • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp • Mr.
Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα «TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM
OPPORTUNITIES» με πανελίστες τους κκ: • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece • Mr. Konstantinos
Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary –
Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe –
HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα “GREEK BANKING SECTOR – GROWTH &
DEVELOPMENT OUTLOOK” που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets
Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia – EY στο οποίο συμμετέχουν η κα.
Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank, ο κ. Λάζαρος
Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group CFO – National
Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director – Oliver Wyman
Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank και ο
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με θέμα “WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT” που θα συντονίσει η
κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής συμμετέχοντες
ομιλητες : • Mr. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis Solomos, Partner –
Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners • Mr. George
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Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer &
Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα : “WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE” και συντονιστή τον κ.
Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr. Anastasios
Astyfidis, Founder & Managing Director – AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios Athanasopoulos, Group
Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd • Mr. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit • Mr.
Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners • Mr. Samy David, Partner – Grifon
Capital / FORTRESS • Mr. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα :
“Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt.

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece – CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται
της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά
επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι
επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει την Εισαγωγική
Ομιλία / Καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of European
and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC Capital
Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία.

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική
συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του
Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το
2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre
Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO
of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της
Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1×1.html

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το “Opening Bell – καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του
NYSE-New York Stock Exchange.
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Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor
Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των
χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της
ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.

Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και
παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.

Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 17 Συνεδρίων και 29 webinars, τα περισσότερα
από τα οποία επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία,  στα μεγαλύτερα
ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη,
Σιγκαπούρη, Τόκυο, και στο Χόνγκ Κόνγκ.

Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών
κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ
και δικτύωσης.

Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε
διάφορους τομείς και  κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές
παρουσιάσεις.

Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των
γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια  πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται
το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds’s List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το
περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο
AHI στην Washington.

 

https://hellasjournal.com/2022/04/xekina-ti-deftera-sti-nea-iorki-to-23o-etisio-sinedrio-capital-link-invest-in-greece-forum-a-new-era-a-new-direction-for-greece/


https://www.newmoney.gr/

 Publication date: 06/04/2022 07:20

 Alexa ranking (Greece): 153

 link

«μαχαίρια» μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Αιτία, η προ μηνών απόφαση του ΟΤΕ να
διπλασιάσει τις ταχύτητες του σταθερού internet που έχουν σήμερα οι συνδρομητές COSMOTE στις
περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στο σπίτι, κάτι που είχε ανακοινωθεί μετά τη συνάντηση
του επικεφαλής της DT, Tim Hοttges, με τον Κ. Μητσοτάκη. Οι υπόλοιποι πάροχοι σχεδόν εξαρχής
αντέδρασαν, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως το κόστος των αναβαθμίσεων για αυτούς είναι
πολύ μεγαλύτερο, παρά τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί, πως συμπιέζεται το περιθώριο κέρδους τους και
ότι οι κανόνες δεν ισχύουν το ίδιο για όλους. Έτσι, με ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η Vodafone
στην ΕΕΤΤ επιχειρούν να μπλοκάρουν την έγκριση των νέων εμπορικών πακέτων του ΟΤΕ (ήδη έχει
εγκριθεί το 1/3 του συνόλου τους). Από τον ΟΤΕ διαμηνύουν πως η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει
ουραγός στις ταχύτητες για το ίντερνετ και πως αν κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις, να μην
εμποδίζουν τους υπόλοιπους να το πράξουν. Η ακρόαση των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με
πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή.

-Στο μεταξύ η Vodafone από την πλευρά της μπήκε στο παιχνίδι των προσφορών για τηλεφωνικές
συνομιλίες προς όλους χωρίς όριο και με χαμηλό κόστος, με την καρτοκινητή. Ανεβάζοντας λίγο το
κόστος, ο κάτοχος καρτοκινητής μπορεί να αποκτήσει και πολλά data επιπλέον των δωρεάν κλήσεων. Το
ερώτημα είναι αυτονόητο: Αν τελικά επικρατήσουν αυτές οι προσφορές, γιατί κάποιος να είναι
συνδρομητής με υψηλό μηνιαίο τέλος στους παρόχους; Μόνο για το roaming, εφόσον ταξιδεύει.

Ανάσταση (μετά το Πάσχα) για τον ΟΔΔΗΧ
Ξαφνικά, μέσα στην ομάδα των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών που θα συνοδεύσουν τον Χρήστο
Σταϊκούρα στη Νέα Υόρκη, για το συνέδριο της Capital Link, συμπεριελήφθη και το όνομα του
επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρη Τσάκωνα. Η στήλη πληροφορείται πως ο στόχος του Έλληνα
διαχειριστή του Δημοσίου Χρέους είναι να κλείσει μια καλή συμφωνία , με αμερικανικούς επενδυτικούς
οίκους για να απορροφηθεί, γρήγορα, εύκολα και χωρίς… επιτοκιακές εκπλήξεις ένα ακόμη 10ετές
ομόλογο που θα εκδοθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Γιατί μετά το Πάσχα; Γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή
22 Απριλίου, η Standard & Poors θα εκδώσει μια νέα αξιολόγηση για την Ελληνική Δημοκρατία που
ελπίζεται ότι θα δώσει επιχειρήματα για ένα αξιοπρεπές επιτόκιο δανεισμού. Από τη δική του πλευρά ο
Χρήστος Σταϊκούρας θέλει να διατηρήσει αλώβητο το «μαξιλάρι» των 40 δισ. € που έχει χτίσει με
τις προσεκτικές εκδόσεις ομολόγων προ του πολέμου. Τώρα που το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου έχει
φύγει από το 2% και οδεύει προς το 3%, η νέα μετα-Πασχαλινή έκδοση, θα είναι τόσο μικρή ώστε να
περάσει απαρατήρητη αλλά και τόσο σημαντική ώστε να «διορθώσει» προς το καλύτερο την καμπύλη των
επιτοκίων…

Έβαλε πλάτη η Αlpha Bank
–Καθοριστική η συμβολή της Αlpha Bank  στις εξελίξεις που φέρνει για τη Δυτική Ελλάδα η έναρξη
των εργασιών για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας-Πύργου. Η Αlpha Bank ήταν ο συντονιστής
(Coordinator) της κοινοπραξίας ελληνικών τραπεζών και εντεταλμένος διοργανωτής (Mandated Lead
Arranger) για την ολοκλήρωση σύναψης ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 626 εκατ. ευρώ προς
την Ολυμπία Οδό, για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, με σκοπό
την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της και τη χρηματοδότηση της κατασκευής και
διάθεσης σε λειτουργία του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος.

Η Quest και τα δώρα
Σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης η Quest Συμμετοχών θα ανακοινώσει αποτελέσματα και η
διοίκηση της τα σχέδια για το μέλλον. Η Quest θα βρεθεί πολύ κοντά στον τζίρο 1 δις Ευρώ. Eπειδή τον
τελευταίο καιρό η αγορά αγαπά την Quest (τα τελευταία 6 χρόνια η μετοχή έχει…15πλασιάσει την αξία
της), συμπεραίνω ότι η διοίκηση θα ανακοινώσει στους… καλομαθημένους μετόχους της, μία επιπλέον
χρηματική διανομή, ένα νέο μέρισμα (της τάξης του 0,40€ / μετοχή, επιπλέον του 1,25€ που έχει ήδη
μοιράσει. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι αναλυτές όσο και οι πελάτες θέλουν να ακούσουν από την
διοίκηση του Ομίλου πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις που μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών, θα μπορούσαν να επηρεάσουν πτωτικά την κατανάλωση προϊόντων που διαθέτει ο όμιλος
Quest. Η μετοχή της Quest έχει κερδίσει 65% μέσα στις τελευταίες 52 εβδομάδες.

Αποκλείουν το σενάριο πανικού
Παρά τους πηχυαίους τίτλους των εφημερίδων και των τηλεοπτικών σταθμών, οι μεγάλες επιχειρήσεις
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και οι αγορές κρατούν ψύχραιμη στάση. Παρά τις εισηγήσεις -ακόμη και μεγάλων χρηματιστηριακών
εταιρειών της χώρας μας- «Sell in May and go away», οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
συντηρούν τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ πάνω από τις 890 μονάδες, δίνοντας έμφαση στις μερισματικές
αποδόσεις αλλά και στην περιβόητη «αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου»  που δημιουργεί νέους
πρωταγωνιστές. Φέτος η διανομή μερισμάτων θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο  (αυτής της
δεκαετίας) αφού -σύμφωνα με τους αναλυτές- οι επενδυτές θα εισπράξουν μερίσματα και επιστροφές
κεφαλαίου έως και 2,3 δισ. ευρώ που είναι η καλύτερη επίδοση από το 2016. Αυτό που κερδίζουμε σ’ αυτή
τη χρηματιστηριακή συγκυρία είναι η ελεγχόμενη μεταβλητότητα. Αυτό που χάνουμε είναι το…
ενδιαφέρον. Η συναλλακτική υποτονικότητα δημιουργεί στην αγορά τα πιο βαθιά χασμουρητά… Μέχρι,
φυσικά, να ξεκινήσει ξαφνικά η αλλαγή στάσης…

Η ατζέντα Κοντόπουλου
Ψηλά τον πήχη έβαλε ο νέος CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών , Γιάννος Κοντόπουλος.
Μιλώντας στην εκδήλωση γνωριμίας -που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου του Ομίλου,
Γιώργου Χαντζηνικολάου- είπε πως ο σημαντικότερος στόχος του έχει να κάνει με τη διεύρυνση του
κύκλου εργασιών της ΕΧΑΕ μέσω προσέλκυσης νέων εταιρειών και νέων επενδυτών. Μίλησε για την
ανάγκη να γίνει πιο ελκυστική η εγχώρια κεφαλαιαγορά δημιουργώντας ένα συνεχές ρεύμα νέων
εισαγωγών αλλά και άντλησης κεφαλαίων, ξεπερνώντας τον φαύλο κύκλο της χαμηλής ρευστότητας και
της έλλειψης IPOs. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε τη μεταμόρφωση και αναβάθμιση της
Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ) του Χ.Α.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά
και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως
συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη
για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
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Τη Δευτέρα 11/4 το 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη
capital.gr

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και
ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους  και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης  υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα "A New Era – A New Direction For Greece”.
 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
είναι "Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives".

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla. 

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν: ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice
Chairman & Chief Commercial Officer - Intercontinental Exchange | NYSE - New York Stock Exchange, ο κ.
Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P.
Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα "The State of Greek &
Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα "The New Restructuring &
Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”. Παράλληλα συντονίζει το πάνελ με θέμα "Greek
Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms Enhancing The Business & Investment
Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο
οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager,
EUROBANK και ο κ.  Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs
International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει
το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα "Labor & Pension
Reform” και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα
ευθύνης με θέμα "Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”. 

Το θέμα "GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS” θα καλύψουν οι
ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs. Myriam Zapata,
Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas  • Mr. Paul Simpkin,
Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris Kofitsas, Head of
Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs. Alexandra Konida, Managing
Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven Jones, Managing Director, Head
of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt
Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC
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POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα "Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”, θα αναλύσει από
τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ. Panayotis Bernitsas,
Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani, Head of Energy Natural
Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager -
Executive Board Member – GEK TERNA Group •   Mr. Christos Balaskas, Vice President & General Manager
- Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of
Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA     

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief
Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου κάνοντας ειδική παρουσίαση με θέμα :
"THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY"  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση επ’
αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm. 

Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα "THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE”,
συντονιστή τον κ.  Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA • Mr. Pablo
Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi  • Mr. Harry Sachinis, CEO – Athens
Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic
Petroleum Holdings S.A.  • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business Development –
Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα "TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM
OPPORTUNITIES" με πανελίστες τους κκ:  • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  • Mr. Konstantinos
Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary –
Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe –
HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο  κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα "GREEK BANKING SECTOR – GROWTH &
DEVELOPMENT OUTLOOK”  που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets
Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia - EY στο οποίο συμμετέχουν η κα.
Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank, ο κ. Λάζαρος
Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group CFO – National
Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director – Oliver Wyman
Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank και ο
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με  θέμα "WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT” που θα συντονίσει η
κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής συμμετέχοντες
ομιλητες : •    Mr. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis Solomos, Partner –
Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners • Mr. George
Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer &
Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα : "WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE” και συντονιστή τον κ.
Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr. Anastasios
Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios Athanasopoulos, Group
Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd  • Mr. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit • Mr.
Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners • Mr. Samy David, Partner – Grifon
Capital / FORTRESS  • Mr. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα :
"Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.
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Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα,                 κ. Geoffrey R. Pyatt.

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece - CVC Capital Partners, με το "2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται
της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά
επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι
επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει την Εισαγωγική
Ομιλία / Καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of European
and Eurasian Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital
Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία.

Το "Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική
συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company,
το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014
στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of
WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον          
               κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson,
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ.

Στο πλαίσιο του "23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο "GREEK AMERICAN ISSUER
DAY" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το "Opening Bell - καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του
NYSE-New York Stock Exchange.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ADMIE (IPTO) Holding SA • Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company S.A.
(EYDAP) • AVIS Greece  • AXIA Ventures Group Ltd • Bain Capital Credit • Barclays • Bernitsas Law • BNP
Paribas • Citi • CVC Capital Partners • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DECA Investments AIFM •
DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Dimand Real Estate Development • Eldorado Gold Corporation •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • European Central Bank • EY • Flott & Co. PC  • GEK
TERNA Group • Greek National Tourism  Organisation – GNTO • Goldman Sachs • Goldman Sachs
International • Grifon Capital Advisors/ FORTRESS • Hellenic Medical Society • Hellenic Petroleum Holdings
S.A. • HILL INTERNATIONAL • HSBC Greece • INTRUM • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios
Law Firm • Lamda Development • LightsourceBP • Machas & Partners Law Firm • Milbank • National Bank
of Greece • Nomura International • NN Hellas • Oliver & Wyman • OTE Group of Companies • Partners
Group • Pfizer • Piraeus Bank • POTAMITISVEKRIS • PPC Renewables • Public Power Corporation of Greece
– PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • Qualco Group • Reed Smith LLP • SMERemedium Cap •
Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd.  • Trastor REIC

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange
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ΧΟΡΗΓΟΙ:

Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.  

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM • Machas & Partners Law Firm 

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC

Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P.

Dinner Sponsor: EY

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA  • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary
Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian
News Agency • World Energy News

Διαβάστε ακόμα:
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Capital Link: Στις 11 Απριλίου το 23ο ετήσιο επενδυτικού φόρουμ για την
Ελλάδα

ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Συμμετέχουν κορυφαίοι Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές, διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις, διεθνείς
τράπεζες και οργανισμοί, και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

Το 23rd Capital Link Invest in Greece» Forum: «A New Era – A New Direction for Greece» θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022  με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία με το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, και με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Το Capital Link Invest in Greece Forum  είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και
ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους  και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης  υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα «A New Era – A New Direction For
Greece».  

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει
την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης
του είναι «Accelerating Growth – Government Economic Policy & Objectives» .

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla.

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν: ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice
Chairman & Chief Commercial Officer – Intercontinental Exchange | NYSE  – New York Stock
Exchange, ο κ. Jay Collins , Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi
και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO – TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα
«The State of Greek & Global Shipping».

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα «The New
Restructuring & Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice». Παράλληλα συντονίζει
το πάνελ με θέμα «Greek Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms
Enhancing The Business & Investment Landscape» σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις
επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της
επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος
Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK και ο κ. Filippo Taddei,
Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου,
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με
την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα «Labor & Pension Reform» και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής ,
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των
Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα ευθύνης με θέμα «Reinforcing
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Greece’s Public Revenue & Taxation System».

Το θέμα «GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS»  θα
καλύψουν οι ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank: Mrs.
Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas • Mr.
Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris
Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs.
Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven
Jones, Managing Director, Head of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas,
Director General – Public Debt Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.).

Το θέμα «Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities» , θα
αναλύσει από τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ.
Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani,
Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou ,
General Financial Manager – Executive Board Member – GEK TERNA Group •  Mr. Christos Balaskas,
Vice President & General Manager – Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis ,
CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA.

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση οκτώ δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο
Chief Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου  κάνοντας ειδική παρουσίαση
με θέμα: «THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY»  και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas &
Partners Law Firm.

Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα «THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN
GREECE», συντονιστή τον κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development –
Lambadarios Law Firm και πανελίστες τους κκ: • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding
SA • Mr. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi • Mr. Harry Sachinis,
CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief Financial
Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A. • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business
Development – Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables.

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα «TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG
TERM OPPORTUNITIES» με πανελίστες τους κκ:  • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  • Mr.
Konstantinos Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy
General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas , Managing
Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL.

Για τον τραπεζικό κλάδο  κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα «GREEK BANKING SECTOR –
GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK» που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner,
Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia – EY στο οποίο
συμμετέχουν η κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank , ο κ.
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group
CFO – National Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director –
Oliver Wyman Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO –
Piraeus Bank και ο κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset
Management Banking Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με  θέμα «WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT»  που θα
συντονίσει η κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής
συμμετέχοντες ομιλητες : • Mr. Nicos Koulis,  CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis
Solomos, Partner – Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners •
Mr. George Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief
Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group.
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Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα: «WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE»  και συντονιστή τον
κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos,  Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr.
Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director – AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios
Athanasopoulos, Group Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd • Mr. Georgios Elekidis,
Director – Bain Capital Credit • Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners
• Mr. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS • Mr. George Andriopoulos, Vice President –
Partners Group.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα:
«Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece».

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt.

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο

«2021 Hellenic Capital Link Leadership Award»

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis,
Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners, με το «2021 Capital Link Hellenic Leadership
Award», για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis , του εταίρου που
ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας,
αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου , θα πραγματοποιήσει την
Εισαγωγική Ομιλία / Καλωσόρισμα .

Την κύρια ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of
European and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE.

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner – Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά
Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece – CVC
Capital Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία.

Το «Capital Link Hellenic Leadership Award» δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την
εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και
της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το
2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow
Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos
Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου , Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα
Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το
2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφών μέσω one–on–one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα
μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας 
https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1×1.html
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ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το «Opening Bell – καμπανάκι της έναρξης των εργασιώ» της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022,
του NYSE–New York Stock Exchange.
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Τη Δευτέρα 11/4 το 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη
Το "23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: "A New Era - A New Direction for Greece” θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με
το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, και με την υποστήριξη των
Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και
ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους  και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης  υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα "A New Era – A New Direction For Greece”.
 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει την
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του
είναι "Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives".

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer τη ς PFIZER, Dr. Albert
Bourla. 

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν: ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice
Chairman & Chief Commercial Officer - Intercontinental Exchange | NYSE - New York Stock Exchange, ο κ.
Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P.
Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα "The State of Greek &
Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα "The New Restructuring &
Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”. Παράλληλα συντονίζει το πάνελ με θέμα "Greek
Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms Enhancing The Business & Investment
Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο
οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager,
EUROBANK και ο κ.  Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs
International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει
το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα "Labor & Pension
Reform” και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα
ευθύνης με θέμα "Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”. 

Το θέμα "GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS” θα καλύψουν οι
ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs. Myriam Zapata,
Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas  • Mr. Paul Simpkin,
Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris Kofitsas, Head of
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Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs. Alexandra Konida, Managing
Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven Jones, Managing Director, Head
of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt
Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC
POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα "Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”, θα αναλύσει από
τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ. Panayotis Bernitsas,
Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani, Head of Energy Natural
Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager -
Executive Board Member – GEK TERNA Group •   Mr. Christos Balaskas, Vice President & General Manager
- Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of
Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA     

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief
Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου κάνοντας ειδική παρουσίαση με θέμα :
"THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY"  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση επ’
αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm. 
Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα "THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE”,
συντονιστή τον κ.  Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA • Mr. Pablo
Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi  • Mr. Harry Sachinis, CEO – Athens
Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic
Petroleum Holdings S.A.  • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business Development –
Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα "TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM
OPPORTUNITIES" με πανελίστες τους κκ:  • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  • Mr. Konstantinos
Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary –
Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe –
HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο  κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα "GREEK BANKING SECTOR – GROWTH &
DEVELOPMENT OUTLOOK”  που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets
Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia - EY στο οποίο συμμετέχουν η κα.
Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank, ο κ. Λάζαρος
Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group CFO – National
Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director – Oliver Wyman
Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank και ο
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με  θέμα "WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT” που θα συντονίσει η
κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής συμμετέχοντες
ομιλητες : •    Mr. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis Solomos, Partner –
Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners • Mr. George
Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer &
Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα : "WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE” και συντονιστή τον κ.
Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr. Anastasios
Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios Athanasopoulos, Group
Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd  • Mr. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit • Mr.
Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners • Mr. Samy David, Partner – Grifon
Capital / FORTRESS  • Mr. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group.
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Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα :
"Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα,                 κ. Geoffrey R. Pyatt.

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο "2021 Hellenic Capital Link Leadership
Award"

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece - CVC Capital Partners, με το "2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται
της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά
επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι
επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει την Εισαγωγική
Ομιλία / Καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of European
and Eurasian Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE
 
Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital
Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία.

Το "Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική
συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company,
το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014
στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of
WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον          
               κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson,
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της
Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας  https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1x1.html 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022: "Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης”

Στο πλαίσιο του "23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο "GREEK AMERICAN ISSUER
DAY" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το "Opening Bell - καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του
NYSE-New York Stock Exchange.

https://www.capital.gr/epikairotita/3625930/ti-deutera-11-4-to-23o-capital-link-invest-in-greece-forum-sti-nea-uorki


http://www.capital.gr/

 Publication date: 05/04/2022 14:09

 Alexa ranking (Greece): 70

 link

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ADMIE (IPTO) Holding SA • Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company S.A.
(EYDAP) • AVIS Greece  • AXIA Ventures Group Ltd • Bain Capital Credit • Barclays • Bernitsas Law • BNP
Paribas • Citi • CVC Capital Partners • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DECA Investments AIFM •
DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Dimand Real Estate Development • Eldorado Gold Corporation •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • European Central Bank • EY • Flott & Co. PC  • GEK
TERNA Group • Greek National Tourism  Organisation – GNTO • Goldman Sachs • Goldman Sachs
International • Grifon Capital Advisors/ FORTRESS • Hellenic Medical Society • Hellenic Petroleum Holdings
S.A. • HILL INTERNATIONAL • HSBC Greece • INTRUM • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios
Law Firm • Lamda Development • LightsourceBP • Machas & Partners Law Firm • Milbank • National Bank
of Greece • Nomura International • NN Hellas • Oliver & Wyman • OTE Group of Companies • Partners
Group • Pfizer • Piraeus Bank • POTAMITISVEKRIS • PPC Renewables • Public Power Corporation of Greece
– PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • Qualco Group • Reed Smith LLP • SMERemedium Cap •
Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd.  • Trastor REIC

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα
τελευταία 13 χρόνια.  

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) •
AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation
(GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos
Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public
Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco
Group • Reed Smith

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK
TERNA • INTRUM • Machas & Partners Law Firm 

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate •
Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC

Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P.

Dinner Sponsor: EY

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 •
American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA  • Hellenic American Bankers
Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council
(HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary
Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News •
Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By
Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-
Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian
News Agency • World Energy News

CAPITAL LINK

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις - Forum:
A New Era - A New Direction for Greece

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς
Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη

Το “23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: “A New Era - A New Direction for Greece” θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με
το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς , και με την
υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με
τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην
οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι
ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές
τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο
προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος  πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και
ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από
μεγάλους  και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους
Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις
ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης  υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές
Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και
εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο,   ο
 Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For
Greece”.  

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας,  ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει
την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης
του είναι “Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives“.

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert
Bourla. 

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν : ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice
Chairman & Chief Commercial Officer - Intercontinental Exchange | NYSE - New York Stock Exchange, ο κ.
Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P.
Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The State of Greek &
Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα “The New Restructuring &
Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”. Παράλληλα συντονίζει το πάνελ με θέμα “Greek
Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms Enhancing The Business & Investment
Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο
οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager,
EUROBANK και ο κ.  Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs
International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει
το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα “Labor & Pension
Reform” και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα
ευθύνης με θέμα “Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”. 
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Το θέμα “GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS” θα καλύψουν οι
ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs. Myriam Zapata,
Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas  • Mr. Paul Simpkin,
Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris Kofitsas, Head of
Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs. Alexandra Konida, Managing
Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven Jones, Managing Director, Head
of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt
Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC
POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”, θα αναλύσει από
τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ. Panayotis Bernitsas,
Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani, Head of Energy Natural
Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager -
Executive Board Member – GEK TERNA Group •   Mr. Christos Balaskas, Vice President & General Manager
- Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of
Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην
αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief
Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου κάνοντας ειδική παρουσίαση με θέμα :
«THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY»  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση επ’
αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm. 

Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα
καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα “THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE”,
συντονιστή τον κ.  Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law
Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA • Mr. Pablo
Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi  • Mr. Harry Sachinis, CEO – Athens
Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic
Petroleum Holdings S.A.  • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business Development –
Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το
πάνελ που θα καλύψει το θέμα «TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM
OPPORTUNITIES» με πανελίστες τους κκ:  • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece  • Mr. Konstantinos
Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary –
Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe –
HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο  κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της
Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα “GREEK BANKING SECTOR – GROWTH &
DEVELOPMENT OUTLOOK”  που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets
Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia - EY στο οποίο συμμετέχουν η κα.
Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank, ο κ. Λάζαρος
Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group CFO – National
Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director – Oliver Wyman
Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank και ο
κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking
Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε
πάνελ με  θέμα “WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT” που θα συντονίσει η
κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής συμμετέχοντες
ομιλητες : • Mr. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis Solomos, Partner –
Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners • Mr. George
Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer &
Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε
πάνελ με θέμα : “WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE” και συντονιστή τον κ.
Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr. Anastasios
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Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios Athanasopoulos, Group
Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd  • Mr. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit • Mr.
Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners • Mr. Samy David, Partner – Grifon
Capital / FORTRESS  • Mr. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα :
“Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt.

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο

«2021 Hellenic Capital Link Leadership Award»

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis, Partner
& Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την
εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. 

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται
της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας στην Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά
επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι
επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο
εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει την Εισαγωγική
Ομιλία / Καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of European
and Eurasian Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE

Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ.  Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern
Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital
Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία.

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική
συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε
απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company,
το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014
στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας
Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of
WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ.
Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President &
Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα
επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της
Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας  https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1x1.html 

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”
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Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER
DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και
Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
χτυπήσουν το “Opening Bell - καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του
NYSE-New York Stock Exchange.
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Capital Link: Invest in Greece Forum in New York
Capital Link is hosting its flagship conference in New York, titled “Invest in Greece Forum: A New Era – A
New Direction for Greece,” as an in-person event only, on Monday, April 11, at the Metropolitan Club in
New York.

The event is taking place in cooperation with the NYSE and with the support of lead sponsors CITI and
Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Attendance is open only to fully vaccinated attendees.

The Capital Link Invest in Greece Forum is an international summit about Greece hosted annually in New
York.

It is the longest-running investment forum about Greece abroad that is engaged in a systematic effort to
promote Greece as a business and investment destination to a global audience.

With a 23-year track record, this forum enjoys unique branding, acceptance and support from the US,
Greek and Greek-American business, investment and financial communities.

Every year, a delegation of senior government officials – led once again this year by Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis (via webcast) – and a group of private sector business leaders update a global
audience on the reforms, developments and outlook of the Greek economy and each of the main sectors,
highlighting trends, challenges and opportunities.

Furthermore, a group of international investors and financiers will share their insight on Greece as a
business and investment destination.
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Capital Link’s Invest in Greece Forum in New York on April 11
Newsroom

Capital Link is hosting its flagship conference in New York, titled “Invest in Greece Forum: A New Era – A
New Direction for Greece,” as an in-person event only, on Monday, April 11, at the Metropolitan Club in
New York.

The event is taking place in cooperation with the NYSE and with the support of lead sponsors CITI and
Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Attendance is open only to fully vaccinated attendees.

The Capital Link Invest in Greece Forum is an international summit about Greece hosted annually in New
York.

It is the longest-running investment forum about Greece abroad that is engaged in a systematic effort to
promote Greece as a business and investment destination to a global audience.

With a 23-year track record, this forum enjoys unique branding, acceptance and support from the US,
Greek and Greek-American business, investment and financial communities.

Every year, a delegation of senior government officials – led once again this year by Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis (via webcast) – and a group of private sector business leaders update a global
audience on the reforms, developments and outlook of the Greek economy and each of the main sectors,
highlighting trends, challenges and opportunities.

Furthermore, a group of international investors and financiers will share their insight on Greece as a
business and investment destination.

To find out more, visit www.capitallink.com.
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Capital Link’s Invest in Greece Forum in New York on April 11

Capital Link is hosting its flagship conference in New York, titled “Invest in Greece Forum: A New Era – A
New Direction for Greece,” as an in-person event only, on Monday, April 11, at the Metropolitan Club in
New York.

The event is taking place in cooperation with the NYSE and with the support of lead sponsors CITI and
Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Attendance is open only to fully vaccinated attendees.

The Capital Link Invest in Greece Forum is an international summit about Greece hosted annually in New
York.

It is the longest-running investment forum about Greece abroad that is engaged in a systematic effort to
promote Greece as a business and investment destination to a global audience.

With a 23-year track record, this forum enjoys unique branding, acceptance and support from the US,
Greek and Greek-American business, investment and financial communities.

Every year, a delegation of senior government officials – led once again this year by Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis (via webcast) – and a group of private sector business leaders update a global
audience on the reforms, developments and outlook of the Greek economy and each of the main sectors,
highlighting trends, challenges and opportunities.

Furthermore, a group of international investors and financiers will share their insight on Greece as a
business and investment destination.

To find out more, visit www.capitallink.com.
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