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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Γραφείο Oικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

Eπίσκεψη Aναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ.Χουλιαράκη στη Ν.Υόρκη – 8
ο 
Επενδυτικό 

             Forum Aμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.   

 

            Πραγματοποιήθηκε στις 11-12.06.19 στη Νέα Υόρκη το εν θέματι Επενδυτικό Forum, υπό τον τίτλο 

“Outlook and prospects of the Greek Economy”, με αντικείμενο επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στην Ελλάδα για Αμερικανούς επενδυτές. Το Forum διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με την υποστήριξη του Enterprise Greece. Το Γραφείο 

μας παρακολούθησε, ως είθισται, τις εργασίες του Forum, στο οποίο παρέστη και ο Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδας στη Ν.Υορκη, κ. Κων/ος Κούτρας.  

            Κεντρικός ομιλητής στην πρώτη μέρα του Forum ήταν ο Aναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. 

Χουλιαράκης, ο οποίος, αφού έκανε μια αναδρομή στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά τα 

παρελθόντα έτη, αναφέρθηκε στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών που επιτεύχθηκε το 2018, με 

έμφαση στο πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 4% (υψηλότερο στην ευρωζώνη), στις υψηλές 

εξαγωγικές επιδόσεις (34 δισ. Ευρώ το 2018), στην πτώση της ανεργίας στο 18% και την αύξηση των ΑΞΕ, 

που έφθασαν τα 3,6 δισ. Ευρώ το 2018.   

Παράλληλα, ανέπτυξε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες στους οποίους πρέπει να βασισθεί η 

ελληνική οικονομία και τα επόμενα χρόνια (αξιοπιστία, μεταρρυθμίσεις, δικαιότερη κατανομή των 

κοινωνικών βαρών, περαιτέρω ελάφρυνση χρέους) ώστε να ξεφύγει οριστικά από τον κύκλο της κρίσης. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πλέον εκτός εντατικής, αλλά όχι ακόμα εκτός νοσοκομείου». Τέλος, 

περιέγραψε τις μεγάλες προκλήσεις που παραμένουν ενώπιoν μας, ήτοι το υψηλό δημόσιο χρέος, τους 

υψηλούς δείκτες ανεργίας και τα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια.  

Ο κ. Χουλιαράκης πραγματοποίησε παρέμβαση σε ειδική εκδήλωση παρουσίασης συγκεκριμένων 

επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα από στελέχη του Enterprise Greece προς ενδιαφερόμενους 

Αμερικανούς επενδυτές, κατά τη δεύτερη μέρα του Forum. Tέλος, είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με στελέχη 

εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων.  

  Κατά την πρώτη μέρα του Forum, μίλησαν ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου κ. Σ. Αναστασόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Γ.Χατζηνικολάου, 

ο Δ/νων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κ. Σ.Λαζαρίδης, ενώ ειδικές παρουσιάσεις έκαναν 

ο ειδικός οικονομικός σύμβουλος της Citi κ. W.Buiter, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deloitte κ. I.Kalish 

και ο Αναπληρωτής Δ/ντης Επενδύσεων του Enterprise Greece, κ. Η.Ηλιάδης. 

           Τόσο ο κ. Buiter, όσο και ο κ. Kalish, αναφέρθηκαν στις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της 

χώρας μας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανασχετικοί παράγοντες, όπως: 

- Διοικητικά εμπόδια και καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. 

- Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται έλεγχοι στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls), οι 

οποίοι λειτουργούν αποτρεπτικά, έστω εν μέρει, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

- Το υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο αποτελεί «βαρίδι» για την ελληνική οικονομία, ενόψει του 

επόμενου καθοδικού κύκλου στη διεθνή οικονομία, όπου δεν θα υφίστανται πλέον διόλου περιθώρια 

άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. 

- Το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων, τα οποία εξακολουθούν να 

ανέρχονται στο 45% περίπου των τραπεζικών χαρτοφυλακίων. 

- Το εξαιρετικά χαμηλό ύψος των τραπεζικών αποταμιεύσεων, οι οποίες αδυνατούν να 

χρηματοδοτήσουν ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να είναι 

σχεδόν ολοκληρωτικά εξαρτημένη από την ανάγκη προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. 

Στη δεύτερη μέρα του Forum έλαβαν χώρα κατ’ ιδίαν συναντήσεις του κ. Χουλιαράκη με 

εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, ειδική παρουσίαση, σε κύκλο δυνητικών επενδυτών, των επενδυτικών 

ευκαιριών και του πλαισίου επενδύσεων στην Ελλάδα από τον κ. Η. Ηλιάδη (Αναπληρωτής Δ/ντης 

Επενδύσεων του Enterprise Greece), ενώ παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, 

παρουσία του Πρέσβεως των Η.Π.Α. στην Ελλάδα κ. G. R. Pyatt και του Μονίμου Αντιπροσώπου των 

Η.Π.Α. στον Ο.Η.Ε. Πρέσβεως κ. J. Cohen.  


