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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

        

         

20
ο
 “Capital Link Invest in Greece Forum” (Νέα Υόρκη, 10.12.2018) 

            Πραγματοποιήθηκε, στις 10.12.2018 στη Νέα Υόρκη, η εν θέματι ημερίδα της εταιρείας 

συμβούλων επικοινωνίας Capital Link, που αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές επενδυτικό Forum, 

αποκλειστικά αφιερωμένο στην ελληνική οικονομία, τις προοπτικές της, το νομικό/θεσμικό 

επενδυτικό πλαίσιο και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.  

           Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις εργασίες της φετινής ημερίδας παρακολούθησαν πάνω 

από 1.000 άτομα, πραγματοποίησαν ομιλίες 77 ομιλητές, ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης 

έλαβαν χώρα 140 προγραμματισμένες B2B συναντήσεις.   

           Το Γραφείο μας, κατά πάγια πρακτική, υποστήριξε ενεργά το Forum, οι διοργανωτές του 

οποίου μας συμπεριέλαβαν στην επίσημη λίστα των υποστηρικτικών φορέων (“supporting 

organizations”).  

          Ως ομιλητές συμμετείχαν  δυο Υπουργοί της κυβέρνησης και ειδικότερα ο Υπουργός 

Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτος και η Υπουργός Τουρισμού, κ. Έ. Κουντουρά, ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκης δια τηλεφωνικής παρέμβασης, ο Γ.Γ.Δ.Ο.Σ του Υπ.Εξ. κ. 

Ι. Μπράχος, ο Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γ. Τζιάλλας και ο Επικεφαλής της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλής.  

Στο Forum μίλησαν ο Πρέσβυς της Ελλάδος στις Η.Π.Α., κ. Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ 

παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Κωνσταντίνος Κούτρας.   

           Επίσης, μήνυμα απέστειλε ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας. Ειδικότερα, ο κ. 

Πρωθυπουργός απέστειλε μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα των Η.Π.Α, επισημαίνοντας το 

κομβικό γεγονός της ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας 

μας. Τόνισε ότι η Ελλάδα ανέκτησε επιτέλους την αυτονομία της και μπορεί να σχεδιάσει ένα 

μέλλον ευημερίας, δημιουργικότητας και ανάπτυξης: Ο κ. Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τα 

συγκριτικά οφέλη που απορρέουν από τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και προέτρεψε τους 

επενδυτές να εμπιστευτούν τις δυνατότητες της Ελλάδας, καθώς συνιστά και πάλι πολλά 

υποσχόμενο και, πρωτίστως, ασφαλή επενδυτικό προορισμό.  

Κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κ. Θεοχάρης 

Λαλάκος, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «Η Ελλάδα επέστρεψε». Επισήμανε επίσης την ανανεωμένη 

δυναμική στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος – Η.Π.Α, σε συνέχεια της 83
ης

 Διεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου οι Η.Π.Α ήταν η τιμώμενη χώρα. Οι τομείς βασικού επενδυτικού 

ενδιαφέροντος από αμερικανικής πλευράς είναι η ενέργεια, η ναυπηγική, η τεχνολογία και ο 

τουρισμός.   

Από το πάνελ με θέμα τη γενικότερη εικόνα της διεθνούς και της ελληνικής οικονομίας, 

συγκρατούνται οι επισημάνσεις της κας. Silvia Ardagna, Managing Director, Global Economics & 

Global Investment Research - Goldman Sachs International, που ανέφερε πως (i) η ανάπτυξη στην 

Ευρωζώνη θα κινηθεί στα επίπεδα της μακροπρόθεσμης τάσης, (ii) ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε 

υποτονικά επίπεδα προσεγγίζοντας τον στόχο που έχει θέση η ΕΚΤ και (iii) η νομισματική πολιτική 

θα συνεχίσει να είναι επεκτατική. Για την Ελλάδα τόνισε ότι αναμένεται να επωφεληθεί από το 

θετικό οικονομικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη, ενώ εκτιμά πως θα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης στα 

επίπεδα που έχουν προβλέψει το ΔΝΤ και οι άλλοι επίσημοι φορείς.  
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Από την πλευρά του ο κ. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε πως η Ελλάδα οφείλει να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να 

επιμείνει με μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποδίδοντας 

έμφαση στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, 

ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να συζητηθεί η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των 

επιχειρήσεων.  

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν οι επισημάνσεις του κ. Bob Traa, πρώην εκπροσώπου του 

ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για την απουσία εγχώριου σχεδίου 

ανάπτυξης και το αυξημένο πολιτικό ρίσκο. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιδρά μάλλον σπασμωδικά 

σε εξωγενείς πολιτικές αναταράξεις, ενώ επέμεινε ότι οι βασικές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να 

υιοθετήσουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που θα δώσει το σήμα στις αγορές 

ότι έχει παρέλθει οριστικά η εποχή της αδράνειας.  

Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι η Ελλάδα 

ξεπέρασε κάθε προσδοκία εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της και ειδικότερα στον τομέα 

των πρωτογενών πλεονασμάτων. Υπογράμμισε εντούτοις, ότι η κυβέρνηση δεν επαναπαύεται και 

σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις που παραμένουν ενώπιόν της.  

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο επικεφαλής της Α.Α.Δ.Ε, κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος 

απαρίθμησε όλες τις μεταρρυθμίσεις που η ΑΑΔΕ έχει παραδώσει ή έχει δρομολογήσει και 

ανέφερε ότι η Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της τήρησης ηλεκτρονικών λογιστικών 

βιβλίων για τις επιχειρήσεις. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «θα 

είναι επωφελής όχι μόνο για τη φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους 

φορολογούμενους, καθώς θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης».  

Από την ενότητα για τη διεθνή αγορά ομολόγων και τις επενδύσεις σε ελληνικά ομόλογα, 

συγκρατούνται οι επισημάνσεις του κ. Απόστολου Γκουτζίνη, Partner - Milbank, Tweed, Hadley & 

McCloy LLP, που ανέφερε ότι η έντονη αστάθεια και οι δυσμενείς συνθήκες της διεθνούς αγοράς 

έχουν επανέλθει και, σύμφωνα με όλους τους έμπειρους αναλυτές, δεν αποτελούν παροδικά 

φαινόμενα, αλλά αναμένονται να διαρκέσουν. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει μεν 

δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να 

αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη τους, αναμένεται ωστόσο να σημειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη 

φορά, μεταστροφή προς την «ποιότητα» και δη προς εταιρείες με άρτια διακυβέρνηση και υγιή 

επιχειρηματικά σχέδια.  

Συγκρατούνται επίσης οι επισημάνσεις του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, Deputy CEO, 

Head of Group Corporate & Investment Banking - Eurobank Ergasias, που τόνισε ότι τα Ομόλογα 

του Ελληνικού Δημοσίου εμφάνισαν σημαντική διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους, 

επιδεικνύοντας μεγάλη συσχέτιση με την αποδυνάμωση των αναδυόμενων αγορών. Παρά την 

έξοδο της Ελλάδας από το οικονομικό πρόγραμμα τον περασμένο Αύγουστο, οι συνθήκες της 

αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση ομολόγου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2019 και 

κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά ομόλογα.  

Τέλος, ο κ. Δημήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Ο.Δ.ΔΗ.Χ, σημείωσε 

ότι μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 

2018, προκύπτουν νέες προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των μελλοντικών 

μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και με τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.  

Από την ενότητα για τα παραδείγματα επιτυχημένων ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό, 

συγκρατούνται οι παρατηρήσεις του κ. Δ. Κυριακόπουλου, Αντιπροέδρου της ElvalHalcor S.A. και 

του κ. Α. Κεραστάρη, CEO, Group Intralot, που  χαρακτήρισαν την εξωστρέφεια ως μονόδρομο για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, λόγω των περιορισμών που 

παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Δεδομένης της αδυναμίας της εγχώριας αγοράς, μόνο εξωστρεφείς 

εταιρείες θα προσελκύσουν την προσοχή διεθνών επενδυτών στις αγορές μετοχών και ομολόγων 
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για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους επέκτασης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 

την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου για την οικονομία. 

Ακολούθως, ο κ. Γ. Χαριζόπουλος, Partner - McKinsey & Company Greece παρουσίασε 

την έρευνα της εταιρείας του για τις επενδυτικές ευκαιρίες στη Ελλάδα και υποστήριξε πως η χώρα 

έχει καταφέρει να επιτύχει μια πολύ σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά αντιμετωπίζει 

ακόμα σειρά προκλήσεων που καθιστούν ευάλωτη τη μεταπρογραμματική της πορεία. Τόνισε 

εμφατικά πως μόνο η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων μπορεί να εγγυηθεί την απελευθέρωση των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας. 

H Yπουργός Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να 

διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως ο πιο ελκυστικός 

επενδυτικός προορισμός για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της 

τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν με την υλοποιούμενη εθνική τουριστική πολιτική, από το 

2015, και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, άνω του 35% με συνεχή 

ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των 

εποχών, με διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατομμύρια, σχεδόν 2 δισ. Ευρώ επιπλέον 

τουριστικά έσοδα, σε σχέση με το 2017, και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Σημείωσε τέλος 

ότι το επιχειρηματικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο φιλικό και ελκυστικό, μέσα από μία σειρά 

παρεμβάσεων για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, fast – 

track διαδικασίες, και διευκόλυνση των επενδυτών σε όλα τα στάδια, μέχρι την ολοκλήρωση της 

επένδυσής τους.  

Ακολούθησε το ειδικό πάνελ για τον τουρισμό, από το οποίο συγκρατούμε τις επισημάνσεις 

του κ. Γιώργου Τζιάλλα, Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, που 

παρουσίασε τις επιτυχίες της τουριστικής πολιτικής που σχεδίασε και υλοποιεί το Υπουργείο 

Τουρισμού από το 2015. Μίλησε επίσης για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον 

τουρισμό. Σημαντικά επενδυτικά ταμεία και επενδυτές από όλο τον κόσμο διερευνούν τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται στο τουρισμό και την αγορά των ακινήτων. Το απλοποιημένο και ελκυστικό 

νομοθετικό πλαίσιο (αναπτυξιακός νόμος, στρατηγικές επενδύσεις, νομοθεσία για τα σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα) δίνει κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, ταχεία αδειοδότηση, 

δημιουργώντας ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Από το ειδικό πάνελ για τις επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων, 

συγκρατούνται οι παρατηρήσεις του κ. Δ. Βούλγαρη, Partner - A.S. Papadimitriou & Partners Law 

Firm, που τόνισε ότι μετά από μια περίοδο ύφεσης κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική 

οικονομία έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδά της, η σταθεροποίηση στην αγορά των ακινήτων και η 

διστακτική επιστροφή των διεθνών επενδυτών κατά τη διάρκεια της διετίας 2017 – 2018, 

συνιστούν λόγους εύλογης αισιοδοξίας. Η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει ανομοιόμορφη και 

παρά το γεγονός ότι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις 

εξακολουθούν να υφίστανται, ορισμένα χαρακτηριστικά της θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

σημαντική ανάκαμψη. Ο συνδυασμός υψηλών αποδόσεων σε εμπορικά ακίνητα, με τις ελκυστικές 

τρέχουσες αγοραίες αποτιμήσεις σε όλους τους τομείς, κατακόρυφης αύξησης των επιδόσεων στον 

τουριστικό τομέα και μείωσης των «κόκκινων δανείων» στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, 

αναμένεται να απελευθερώσει κεφάλαια στην αγορά και να προσελκύσει πρόσθετο επενδυτικό 

ενδιαφέρον. Ωστόσο, είναι σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει να θεσμοθετεί επενδυτικές πολιτικές 

οι οποίες θα μειώσουν τις δομικές δυσκολίες καθώς και να καταρτίσει ένα σταθερό και επενδυτικά 

ευνοϊκό φορολογικό σύστημα.  

Σύμφωνα με τους ομιλητές, ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται στον χώρο του τουρισμού 

(hospitality), όχι μόνο σε resorts αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης. Στον τομέα του hospitality 

δραστηριοποιούνται επίσης πλέον και αρκετοί μικρότεροι ξένοι επενδυτές, επιλέγοντας συνήθως 

ακίνητα για εκμετάλλευση στον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) ή την ανάπλαση και 

μετατροπή μικρών παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα σε “boutique hotels”, ως αποτέλεσμα του 

γεγονότος ότι η Αθήνα έχει καθιερωθεί πλέον ως city-break destination.  
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Από το ειδικό πάνελ για τις ενεργειακές εξελίξεις, συγκρατούνται oι επισημάνσεις του κ. 

Arnaud Jossien, Managing Director – Corporate Finance - BNP Paribas, που παρατήρησε πως η 

Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα στην αγορά της ενέργειας τα τελευταία χρόνια και 

πλέον βρίσκεται πιο κοντά στη φιλοδοξία της να εξελιχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. 

Παράλληλα, ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group-Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, 

ανέφερε ότι οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως 

μειούμενη ζήτηση, ανταγωνισμό από χώρες με χαμηλό κόστος συμμόρφωσης και την μετάβαση 

στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, ενώ η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών 

Υπηρεσιών - ΔΕΗ, τόνισε ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του 

στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης για την επόμενη δεκαετία. Τέλος, o κ. Amos Hochstein, 

Senior Vice President – Tellurian Inc., υποστήριξε πως η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει μια 

πολύτιμη θέση στην ενεργειακή σκακιέρα, καθώς μια σειρά από ενεργειακά έργα πρόκειται να 

υλοποιηθούν, δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να εξελιχθεί σε χώρα – κόμβο υποδοχής και 

διοχέτευσης (transit)  φυσικού αερίου διαφορετικών πηγών προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή.  

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο 

μεσημεριανό γεύμα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα. Τον Αύγουστο του 

2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, έχοντας εφαρμόσει ευρύ 

φάσμα μεταρρυθμίσεων, έχοντας εξασφαλίσει ρύθμιση του χρέους που το καθιστά βιώσιμο και 

έχοντας δημιουργήσει σημαντικό αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων. Σημείωσε ότι ο Οργανισμός 

Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άμεσο μέλλον έναν οδικό χάρτη που θα 

περιλαμβάνει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση στις 

αγορές. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την 

αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κοινωνικό 

μοντέλο.  

Από το ειδικό πάνελ για την οπτική των θεσμικών επενδυτών, συγκρατούνται οι 

παρατηρήσεις του κ. Thor Talseth, Managing Director - Amerra Capital, που χαρακτήρισε τη φυγή 

των νέων επαγγελματιών ως το μεγάλο αναπτυξιακό εμπόδιο για την ελληνική οικονομία, 

υποστηρίζοντας ότι μια ευνοϊκότερη φορολογική πολιτική στον ιδιωτικό τομέα και στο προσωπικό 

εισόδημα θα μπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της συγκράτησης αυτής της αρνητικής 

τάσης. Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner - BC Partners, υποστήριξε 

πως η κατάλληλη χρονική συγκυρία για την τοποθέτηση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα 

είναι τώρα, καθώς η χώρα διανύει φάση ανάκαμψης. Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως μια 

ενδιαφέρουσα αγορά, ο κ. Σπύρος Σπυρόπουλος, Senior Advisor – Oaktree Capital Management, 

υποστήριξε πως η χώρα διαθέτει μεγάλο οικοσύστημα επιχειρηματιών, που συμπεριλαμβάνει 

ταλαντούχες ομάδες διοίκησης, καθώς και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό που καταφέρνει 

να παράξει αξία και να επιτύχει μέσα σε δύσκολες συνθήκες.  

Από την ειδική ενότητα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συγκρατούνται οι 

παρατηρήσεις του κ. Απόστολου Ταμβακάκη, Managing Partner - EOS Capital Partners, που τόνισε 

το πρόγραμμα Equifund αποτελεί κρίσιμο εργαλείο επενδύσεων στις ΜΜΕ, καθώς το 99% των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ΜΜΕ, που χρειάζονται 15 δισ. Ευρώ την επόμενη τριετία (50% 

σε ίδια κεφάλαια και 50% σε δάνεια). Το EOS Fund θα επενδύσει 120 εκ. Ευρώ (50% από ιδιώτες 

και 50% από EIF, EIB και χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου), με μέση επένδυση γύρω στα 10 εκ. 

Ευρώ, σε MME με αναπτυξιακή στρατηγική εντός και εκτός Ελλάδος.  

Από την ειδική ενότητα για τον τραπεζικό τομέα συγκρατείται η κοινή παρατήρηση του 

συνόλου των ομιλητών ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η συμφωνία επί ενός σχεδίου για να 

αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την πλήρη στήριξη της ΕΚΤ 

και του SSM. Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να παράγουν έσοδα προ-προβλέψεων, αν και με 

χαμηλότερους ρυθμούς, βλέποντας ταυτόχρονα την ρευστότητα τους να βελτιώνεται αισθητά. Η 

αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τα οργανικά τους 

έσοδα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με επιπλέον πρωτοβουλίες περιστολής λειτουργικών 
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εξόδων, καθώς και την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, θα συντελέσει 

αποφασιστικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  

Στην ειδική ενότητα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τονίσθηκε ότι το ύψος τους 

υπολογίζεται στα 86 δισ. Ευρώ για το τρέχον έτος (2018). Αναγνωρίσθηκε πως έχει υπάρξει 

αισθητή βελτίωση τα τελευταία δύο χρόνια, ο συγκεκριμένος αριθμός ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα 

υψηλός. Οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε θέση εντός του 2018 να προχωρήσουν σε σημαντικές 

πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξασφαλισμένων δανείων με ολοκληρωμένες συναλλαγές άνω των 2 δισ. 

Ευρώ και σε καλές μάλιστα αποτιμήσεις. Το τοπίο αναμένεται ωστόσο να γίνει ακόμα πιο 

απαιτητικό το επόμενο έτος (2019). 

Σε ειδική ομιλία/παρουσίαση, με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, ο κ. Ι. 

Μπράχος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπ.Εξ., επισήμανε ότι η 

Ελλάδα είναι πλέον σε θέση να ανακτήσει τον φυσικό γεωπολιτικό της ρόλο και να καταστεί 

σημαντικός και δυναμικός παράγοντας στα Βαλκάνια και την ΝΑ Μεσόγειο. Η ελληνική 

οικονομία, σύμφωνα με τον κ. Γ.Γ. ΔΟΣ, προσφέρει πλέον ένα πιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, 

ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και εφαρμογής μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας με 

συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση προτίθεται να επιμείνει στην 

υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 

καταστεί η χώρα επενδυτικός κόμβος, με στόχευση στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων και της 

ΝΑ Μεσογείου. Ειδικότερα αναφορικά με τις διμερείς ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Μπράχος 

τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει ένα θεσμοθετημένο εργαλείο στρατηγικού 

διμερούς διαλόγου, με επίκεντρο συγκεκριμένους τομείς. Τέλος, ο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ έκλεισε την 

παρουσίασή του, αναφερόμενος στους επιμέρους κλάδους υψηλής επενδυτικής προστιθέμενης 

αξίας, όπως η ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των Α.Π.Ε.), η καινοτομία, ο αγροτοδιατροφικος 

τομέας, οι υπηρεσίες υγείας και η φαρμακοβιομηχανία, οι υπηρεσίες logistics, ο τουρισμός και η 

διαχείριση ακινήτων.   

Τέλος, οι εργασίες του Forum έκλεισαν με την καθιερωμένη ειδική ενότητα για τα 

ναυτιλιακά, από την οποία συγκρατείται η αισιοδοξία των ομιλητών για τις νέες ευκαιρίες που 

εμφανίζονται, όπως επί παραδείγματι στον τομέα των πλοίων μεταφοράς μικρών 

εμπορευματοκιβωτίων λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του διαπεριφερειακού εμπορίου. Σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις, το 2019 δεν θα είναι μια σπουδαία χρονιά, αλλά το 2020 εμφανίζεται να είναι ένα 

πολλά υποσχόμενο έτος για την ανάκαμψη της αγοράς. Το σχέδιο εξυγίανσης και ανασυγκρότησης 

των ναυπηγείων στο Νεώριον της Σύρου ανέλυσε ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, Founder & CEO - 

ONEX Shipyards - ONEX Technologies Group. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. 

Ξενοκώστας, τα ναυπηγεία αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά 1.000 θέσεις εργασίας, ενώ θα 

ενισχύσουν συνολικά την τοπική οικονομία με 15 εκατ. Ευρώ.  

Μετά το πέρας τρων εργασιών, ακολούθησε το επίσημο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου 

βραβεύθηκε για την προσφορά του στην ελληνική οικονομία ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, 

Επικεφαλής και Δ/νων Σύμβουλος της Mytilineos, παρουσία του κ. Matthew Palmer, Υφυπουργού 

Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιου για τις ευρασιατικές υποθέσεις. Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο 

κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company. Ο κ. Μυτιληναίος, προέβη 

σε μια εκτεταμένη ανάλυση του παγκόσμιου οικονομικού τοπίου και των προκλήσεων της εποχής 

μας και ανέπτυξε τα βήματα εκείνα που η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει, τόσο γεωπολιτικά όσο 

και οικονομικά, προκειμένου να ανακτήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη και να συσφίξει τις στρατηγικές 

της σχέσεις ως βασικό και αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.         

Την επομένη του Forum (11.12.2018), ως είθισται, διοργανώθηκε στο Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης  ειδική εκδήλωση με τίτλο, “Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”. 

Η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, συνοδευόμενη από τον Γενικό Πρόξενο στη Ν. 

Υόρκη κ. Κ. Κούτρα, χτύπησε το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της συγκεκριμένης ημέρας, 

παρουσία εκπροσώπων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 
 


