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Διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με τον Υπουργό Οικονομικών,
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Στις 16 Μαρτίου τ.ε. έλαβε χώρα διαδικτυακή διάσκεψη για Αυστραλούς επιχειρηματίες με
αντικείμενο την ελληνική οικονομία. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός
Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Στην διάσκεψη, η οποία ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Γραφείου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων Σύδνεϋ και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αυστραλίας
το οποίο παρείχε και την ψηφιακή υποδομή, συμμετείχαν 95 Αυστραλοί και Ελληνοαυστραλοί
επιχειρηματίες και εξέχοντα μέλη της ομογένειας.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία, κ. Γεώργιος
Παπακώστας, ο Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κ. Arthur Spyrou, και ο Αναπληρωτής
Επικεφαλής της Ελληνικής Πρεσβείας, κ. Θεόδωρος Μιχαλόπουλος, ΣΠΑ΄.
Μεταξύ των
συμμετεχόντων
ήταν
εκπρόσωποι
των τεσσάρων
πολιτειακών
Ελληνοαυστραλιανών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (HACCI), ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Bill Papastergiadis, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του
οργανισμού The Hellenic Initiative Australia, κα Stegs Zamagias-Hill, καθώς και εκπρόσωποι
των εφημερίδων Ελληνικός Κήρυκας, Κόσμος, Νέος Κόσμος, Greek City Times και του
κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού SBS Radio.
Από πλευράς επιχειρήσεων, επισημαίνουμε μεταξύ άλλων την παρουσία υψηλόβαθμων
στελεχών των τραπεζών Bank of Sydney, Delphi Bank και ANZ, των επενδυτικών ταμείων
Findex και Atlas Invesment, καθώς και των εταιρειών Bayer Australia, Blockchain Australia,
Gundari Resort, Intralot Australia, Qatar Airways και Sandstone Technology.
Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων Σύδνεϋ, κα Κάτια Γκίκιζα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, με αναφορά στις διμερείς
οικονομικές σχέσεις, στην ταχέως ανοδική τάση του όγκου εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και
Αυστραλίας και, ιδίως, στην εξαιρετικά θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες
παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 7% εντός του 2020, παρά την πανδημία και παρά την
αντίθετη τάση των συνολικών εξαγωγών των κ-μ ΕΕ, οι οποίες παρουσίασαν πτώση κατά 6%
το ίδιο διάστημα.
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρθηκε στις επιδόσεις της ελληνικής
οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η ύφεση που υπέστη το ΑΕΠ της χώρας, κατά το περασμένο
έτος, λόγω της πανδημίας, ήταν κατά 2% μικρότερη από τις αρχικές προβλέψεις. Επιπλέον, ο
Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση
για την βελτίωση της οικονομίας, μέσω της στοχευμένης μείωσης φόρων, της στήριξης της
επιχειρηματικότητας, της προσέλκυσης επενδύσεων και της επιτάχυνσης του ψηφιακού
μετασχηματισμού του Δημοσίου. Αναφερόμενος στις προβλέψεις για τον τουρισμό κατά το
τρέχον έτος, ο κ. Υπουργός ενημέρωσε το ακροατήριο ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές
προβολές, τα έσοδα του έτους 2021 αναμένονται υπερδιπλάσια των αντίστοιχων εσόδων του
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2020 και εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 50% των εσόδων του έτους 2019, έτος κατά το οποίο
καταγράφηκε η ιστορικώς υψηλότερη επίδοση της χώρας πριν την πανδημία. Στο ζήτημα της
σύναψης Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, το οποίο
απασχολεί ιδιαίτερα τόσο τους ομογενείς, όσο και τους δυνητικούς επενδυτές εξ Αυστραλίας, ο
Υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι η σύναψη Συμφωνίας αποτελεί επιθυμία της ελληνικής
κυβέρνησης και ενημέρωσε το ακροατήριο για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις.
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής τοποθέτησης του Υπουργού ακολούθησε χρόνος
ερωταπαντήσεων με θερμή συμμετοχή του ακροατηρίου.
Σημειώνουμε ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο
σύνδεσμο (με την χρήση του κωδικού πρόσβασης Minister2@21 ):
https://us02web.zoom.us/rec/share/qwXMUnlPnhyHyy7MAl8ZJLbuLNcJOAinsAsWongpsz1R
kBxk_cbo7MQs9I2XhPXK.mMLJpxqENrGvzzAT
Στο πλαίσιο των ενεργειών follow-up της εκδήλωσης, απεστάλη ευχαριστήρια επιστολή στους
συμμετέχοντες, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για την περαιτέρω διερεύνηση των
δυνατοτήτων συνεργασίας, καθώς και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο και κωδικό της
βιντεοσκοπημένης διάσκεψης, προκειμένου να διαμοιραστεί και σε επαφές των
παρευρισκόμενων που ενδεχομένως δεν είχαν την δυνατότητα παρακολούθησης της
εκδήλωσης ζωντανά.
Το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ συνέβαλε στον πολλαπλασιασμό του επικοινωνιακού αντικτύπου της
διοργάνωσης με την προσέγγιση των σημαντικότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης της
ομογένειας για την παραγωγή σχετικών δημοσιευμάτων. Αποτέλεσμα αυτής της
επικοινωνιακής προσπάθειας ήταν η δημοσίευση οκτώ άρθρων στα ομογενειακά μέσα πριν
από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ, μετά την πραγματοποίηση της διάσκεψης
δημοσιεύθηκαν έξι άρθρα σχολιασμού των εργασιών της, τα οποία παρουσιάζουν, τόσο την
ίδια την εκδήλωση, όσο και τις οικονομικές εξελίξεις και ευκαιρίες στην Ελλάδα, υπό εξαιρετικά
θετικό πρίσμα.
Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωσιμότητα παρουσίασαν και οι σχετικές αναρτήσεις μας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook).
Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος άρθρων για τις εργασίες της τηλεδιάσκεψης στον
ομογενειακό τύπο, καθώς και ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι προς όσα δημοσιεύματα είναι διαθέσιμα
και σε ψηφιακά μέσα:
08-03-2021 THE GREEK HERALD (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Greece’s Minister of Finance to address Greek Australians during online conference
https://greekherald.com.au/community/events/greeces-minister-finance-address-greekaustralians-during-online-conference/
09-03-2021 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση)
Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προσκεκλημένος
ελληνοαυστραλιανών διαλόγων
(εμφάνιση στην πρώτη σελίδα και σχετικό άρθρο)

στη

σειρά

GREEK CITY TIMES 12-03-2021 (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Greek Australian Dialogue Series with Christos Staikouras, Greece’s Finance Minister
https://greekcitytimes.com/2021/03/11/dialogue-series-christos-staikouras/
12-03-2021 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση)
Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προσκεκλημένος
ελληνοαυστραλιανών διαλόγων
(εμφάνιση στην πρώτη σελίδα και σχετικό άρθρο)

στη

σειρά
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SBS GREEK 14-03-2021 (ψηφιακή ελληνική έκδοση)
Ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλά σε ηλεκτρονική διάσκεψη για την ελληνική οικονομία
(εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο και σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα του σταθμού με σύνδεσμο
προς το ηχητικό υλικό)
https://www.sbs.com.au/language/greek/audio/greece-s-finance-minister-will-speak-via-zoomabout-the-strategies-to-bolster-greek-economy
SBS GREEK 14-03-2021 (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Greece’s Finance minister will speak via Zoom about the strategies to bolster Greek economy
https://www.sbs.com.au/language/english/audio/greece-s-finance-minister-will-speak-viazoom-about-the-strategies-to-bolster-greek-economy
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 14-03-2021 (ψηφιακή ελληνική έκδοση)
Το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας και οι ευκαιρίες επενδύσεων – συνεργασιών για ομογενείς
https://neoskosmos.com/el/285953/to-schedio-anakampsis-tis-elladas-kai-oi-efkairiesependyseon-kai-synergasion/
Ο ΚΟΣΜΟΣ 14-03-2021 (ψηφιακή ελληνική έκδοση)
Βιντεοδιάσκεψη με αντικείμενο την ελληνική οικονομία και κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό
Οικονομικών της Ελλάδας, Χρήστο Σταϊκούρα (Gr-En)
https://kosmosnewspaper.com.au/βιντεοδιάσκεψη-με-αντικείμενο-την-ελ/
NEOS KOSMOS 16-03-2021 (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Greece’s FinMin Christos Staikouras’ meeting with the diaspora on Greek economy, double tax
and even Nazi war loans
https://neoskosmos.com/en/190588/greeces-finmin-christos-staikouras-meeting-with-thediaspora-on-greek-economy-double-tax-and-even-nazi-war-loans/
SBS GREEK 17-03-2021 (ψηφιακή ελληνική έκδοση)
Απέχουμε πολύ από μια φορολογική συμφωνία Ελλάδας – Αυστραλίας
(εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο και σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα του σταθμού με σύνδεσμο
προς το ηχητικό υλικό)
https://www.sbs.com.au/language/greek/audio/no-taxation-agreement-between-australia-andgreece-in-near-sight
THE GREEK HERALD 17-03-2021 (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Greece’s Finance Minister lays out road for recovery in Greek Australian Dialogue series
https://greekherald.com.au/news/greeces-finance-minister-lays-out-road-for-recovery-ingreek-australian-dialogue-series/
Ο ΚΟΣΜΟΣ 19-03-2021 (έντυπη ελληνική έκδοση)
Χρήστος Σταϊκούρας: Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού
(κεντρικός τίτλος στην πρώτη σελίδα και εκτενής κάλυψη στο εσωτερικό)
19-03-2021 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση)
Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε διαδικτυακή συνάντηση
(εμφάνιση στην πρώτη σελίδα και σχετικό άρθρο)
GREEK CITY TIMES 19-03-2021 (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Greek Australian Dialogue Series- Finance Minister presents Greece’s recovery plan
https://greekcitytimes.com/2021/03/19/dialogue-series-greece-recovery-plan/
Ενημέρωση 19.03.2021
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