Δελτίο Τύπου
26o Ετήσιο Συνέδριο “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας”
Σύσταση Ανεξάρτητου Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας
Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2015 – Το Ετήσιο Συνέδριο "Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας", το οποίο
πραγματοποιήθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 1η
Δεκεμβρίου το βράδυ ύστερα από ένα γεμάτο διήμερο εντατικών εργασιών και με την παρουσία
σπουδαίων ομιλητών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Από το βήμα του κορυφαίου
οικονομικού συνεδρίου, το οποίο συμπλήρωσε φέτος 26 χρόνια, ακούστηκαν σημαντικές τοποθετήσεις
πάνω στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική οικονομία και την επιχειρηματική
κοινότητα. Το Ελληνικό χρέος και η βιωσιμότητα του, τα μνημόνια, η αναπτυξιακή πολιτική, οι
επενδύσεις και η σημασία τους, οι μεταρρυθμίσεις, το νέο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό πλαίσιο, οι
διεθνείς τάσεις, οι σύγχρονοι τρόποι μεταρρυθμίσεων και η ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της
χώρας μας, αποτέλεσαν μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
απεικονίζοντας την Ελληνική πραγματικότητα με στόχο την κατανόηση και την αναζήτηση λύσεων και
βελτιωμένων πρακτικών εφαρμογής τους ώστε η Ελληνική οικονομία να αποκτήσει ένα καλύτερο αύριο.
Η δεύτερη ημέρα ολοκληρώθηκε με δείπνο προς τιμήν του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα. Πρώτος
ανέβηκε στο βήμα για να τον υποδεχτεί ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, κάνοντας μία μικρή αναδρομή στα δεδομένα των τελευταίων
μηνών, όπως επίσης και τις συνέπειες αυτών, δηλώνοντας: "Η καθυστέρηση της πρώτης αξιολόγησης για
την υλοποίηση των προαπαιτούμενων του 3ου Μνημονίου δημιούργησε συνειρμούς που διαταράσσουν
τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη χώρα, επηρέασαν την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, τη γρήγορη άρση των capital controls τουλάχιστον για τις επιχειρηματικές συναλλαγές και την
προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα, παρατείνεται και ο χρόνος υλοποίησης του
δεύτερου πακέτου των προαπαιτούμενων που περιλαμβάνει δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις, η
εφαρμογή των οποίων θα ανοίξει το δρόμο για τη συζήτηση περί αναδιάρθρωσης του χρέους". Τόνισε
επίσης ότι "πέρα από την άμεση ανάγκη να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αξιολόγηση του νέου
προγράμματος, χρειάζεται να καταβληθεί άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάταξη της
πραγματικής οικονομίας. Αυτής που σήκωσε το βάρος της επίτευξης του στόχου και βρίσκεται σήμερα
στα όρια των αντοχών της", συμπληρώνοντας ότι η Οικονομία επέστρεψε σε αρνητικό πρόσημο το 3ο
τρίμηνο και αμφισβητείται πλέον η πρόβλεψη για μηδενική ύφεση φέτος: "η αρνητική εξέλιξη και η
εκτίμηση για ένα 4 ο τρίμηνο, που θα παρασύρει σε ύφεση το σύνολο της χρονιάς, αποδίδεται στη
δραματική πτώση των επενδύσεων και των εξαγωγών που οφείλονται κατά σημαντικό μέρος στη μείωση
των εισαγωγών και τα capital controls. Η υπερφορολόγηση και τα νέα μέτρα εξαντλούν τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις και η ανυπαρξία ρευστότητας επιτείνει τα προβλήματα.
Λίγο πριν προσκαλέσει τον Πρωθυπουργό στο βήμα του συνεδρίου, έσπευσε να ανακοινώσει τη
σύσταση ενός ανεξάρτητου Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα προωθεί
τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός νέου φιλικού επιχειρηματικού και
επενδυτικού περιβάλλοντος προσκαλώντας τον επιχειρηματικό κόσμο, τα Ινστιτούτα, τα Επιμελητήρια,
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους παραγωγικούς και εργασιακούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την
προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελληνικής Οικονομίας, έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ που

αποδεικνύονται ως ο σταθερότερος και σημαντικότερος σύμμαχος της χώρας μας, όχι μόνο λόγω της
γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας που έχει πρωταρχική σημασία για τις ΗΠΑ, αλλά και για την ενέργεια
και την προοπτική υποστήριξης της μετεξέλιξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο.
Ο Πρωθυπουργός με τη σειρά του ανεβαίνοντας στο βήμα αναφέρθηκε τόσο στη χρονιά που πέρασε
όσο και στο πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τις χρονιές που έρχονται, γιατί όπως συγκεκριμένα
δήλωσε "σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, η πολιτική και
ο πολιτικός σχεδιασμός αυτής της κυβέρνησης υπερβαίνουν τη συμφωνία με τους δανειστές"
αναφέροντας επιγραμματικά "αν το 2015 ήταν το έτος της σταθεροποίησης της χώρας στην Ευρωζώνη,
το έτος του τέλους του «Grexit», το 2016 θα είναι η χρονιά αφετηρίας για την έξοδο από την κρίση, θα
είναι η χρονιά που θα εδραιώσει τη μακροπρόθεσμη πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα
στον τόπο μας, διότι η μόνη, απαρέγκλιτη και αναντικατάστατη προϋπόθεση για την οικονομική
σταθερότητα είναι ο σεβασμός στη νωπή λαϊκή ετυμηγορία, που διατυπώθηκε τρείς φορές μέσα στη
χρονιά που φεύγει. Το 2016 θα σηματοδοτήσει τη στροφή στην ανάπτυξη και την αποκατάσταση της
κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία θα εμπεδωθεί, κατά προτεραιότητα, για τα λιγότερο ευνοημένα
κοινωνικά στρώματα. Η φετινή χρονιά, αν και αρκούντως επεισοδιακή, ολοκληρώνεται με θετικό
πρόσημο για την ελληνική οικονομία. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες της σκληρής διαπραγμάτευσης,
πετύχαμε στην οικονομία επιδόσεις που όσους προέτρεξαν να μιλήσουν για καταστροφή τους
διαψεύδουν. Το 2015 κλείνει με μηδενική ύφεση, δηλαδή με στασιμότητα".
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε επίσης στις τράπεζες, λέγοντας ότι αυτές τις μέρες,
ολοκληρώνεται έγκαιρα και με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. "Οι
ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να προσελκύσουν σημαντικά κεφάλαια από το εξωτερικό και αυτό είναι
απόδειξη της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τη χώρα μας.
Οι συστημικές τράπεζες βρίσκονται πλέον στην κορυφή της Ευρώπης από πλευράς κεφαλαιακής
επάρκειας. Καλύπτουν τόσο το βασικό σενάριο κινδύνου όσο και απόλυτα δυσμενή σενάρια
κεφαλαιακών αναγκών".
Αναφορικά με τα σχέδια της κυβέρνησης στο άμεσο διάστημα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: "θα
ψηφίσουμε και το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων δεσμεύσεων, που αποτελούν μέρος της πρώτης
αξιολόγησης της συμφωνίας. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός για το 2016 προβλέπει, για πρώτη φορά
από το 2008, αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά €350 εκατ. Όπως επίσης και
αναδιανομή πόρων για τη στήριξη των οικονομικά αδυνάτων και των κοινωνικών πολιτικών, με την
ενίσχυση του προϋπολογισμού για την υγεία και την αύξηση των πιστώσεων για τα νοσοκομεία κατά
€300 εκατ.. Με δυο λόγια, παρά το γεγονός ότι είναι ένας ακόμη προϋπολογισμός σε πλαίσιο
δημοσιονομικής στενότητας, εντούτοις για πρώτη φορά έχει το στοιχείο της αναδιανομής υπέρ των πιο
αδύναμων, των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων".
Μίλησε, επίσης, για την αναχαίτιση της ανεργίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για σταθερή και
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, παρουσιάζοντας τις τρεις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης που
είναι το χρέος, οι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις.
Δε θα μπορούσε επίσης να μην αναφερθεί στο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού. Πιο συγκεκριμένα
δήλωσε: “Η προσφυγική κρίση είναι η μεγαλύτερη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που η χώρα μας,
ως εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει με το πιο έντονο τρόπο" λέγοντας με αφορμή τα
πρόσφατα γεγονότα ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τη συσχέτιση του προσφυγικού ζητήματος με την
τρομοκρατία. Γιατί εάν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να ολισθήσουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια που δεν
ανταποκρίνονται στις διαχρονικές αξίες και καταβολές της Ευρώπης. "Οι φράχτες και τα
συρματοπλέγματα δεν είναι η λύση. Είναι η συνολική επιδείνωση της κρίσης. Στην ευρύτερη ασταθή
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει νησίδα σταθερότητας. Και αυτό
αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο των ενεργειών μας έχει ως
γνώμονα τη διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος".
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