ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Αναπτυξιακό Σχέδιο της Ελληνικής Οικονομίας

Αθήνα, 4.12.2018. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στην δεύτερη μέρα του
καθιερωμένου ετήσιου συνέδρίου «Η Ωρα της Ελληνικής Οικονομίας», στις 3 & 4
Δεκεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.
Τη 2η μέρα του συνεδρίου «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας» η συζήτηση ξεκινά με την
επόμενη μέρα για τη βιομηχανία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΙΟΒΕ και των
Παπαστράτος, Εlpen, Πυραμίς Μεταλλουργία.
Τρεις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων στις επιχειρήσεις του Δημοσίου που
υπάγονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας περιέγραψε η διευθύνουσα
σύμβουλος της εταιρείας Ράνια Αικατερινάρη μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει αξιοπιστία στα μεγέθη που
δημοσιεύονται αλλά και στις εκτιμήσεις για την πορεία τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας
χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί μία επιχείρηση να ζητάει δάνεια χωρίς να εξηγεί της
ταμειακές ροές τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια καθώς και ότι πολλές δημόσιες (αλλά και
ιδιωτικές) επιχειρήσεις δεν είχαν σύστημα διαχείρισης κρίσεων. Η δεύτερη προϋπόθεση
είναι να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και εξωστρέφεια της επιχείρησης και η τρίτη να
εφαρμόζονται κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που προάγουν τη διαφάνεια και τον
εσωτερικό έλεγχο. Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν υψηλά standards σε θέματα διαφάνειας
και εταιρικής διακυβέρνησης προσελκύουν τις περισσότερες επενδύσεις ανέφερε η κα
Αικατερινάρη.
Σημείωσε ακόμη τα εξής:
-οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
που παρέχουν. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσει η ανανέωση του προσωπικού με
προσλήψεις νέων εργαζομένων που έχουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και να
εφαρμοστούν συστήματα αξιολόγησης ώστε οι καλοί να προχωράνε. Ο μέσος χρόνος
ηλικίας στις επιχειρήσεις του δημοσίου σήμερα είναι 54 έτη.
-Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μεταφορά τεχνογνωσίας
όσον αφορά τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία στις
επιχειρήσεις του δημοσίου.
-Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου από το 2011 φθάνουν
συνολικά τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα οποία το 1,4 δισ. εισπράχθηκε το 2017. Για
εφέτος προβλέπονται έσοδα ύψους 2 δις ευρώ.

Την αναστροφή της πτωτικής τάσης στην βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές και την
απασχόληση την τελευταία τριετία επεσήμανε ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Νίκος Βέττας μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας παράλληλα ωστόσο κινδύνους και
διαρθρωτικές αδυναμίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το μερίδιο της μεταποίησης στο ΑΕΠ είναι 8,7%,
ποσοστό που είναι το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι από το
2015 και μετά βελτιώνεται. Οι εξαγωγές αυξάνονται όμως υπάρχει κίνδυνος αύξησης του
εμπορικού ελλείμματος αν συγκρατηθούν εξαιτίας επιβράδυνσης της ζήτησης κυρίως στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών που συνοδεύει την
ανάπτυξη. Επίσης η απασχόληση στη βιομηχανία σημειώνει αύξηση 13% την τελευταία
τριετία όμως συνολικά το διάστημα 2009 με 2017 οι απασχολούμενοι στον τομέα έχουν
μειωθεί κατά 162.300. Παρατηρείται επίσης ότι οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
απασχολούνται κυρίως στο Δημόσιο, τα σώματα ασφαλείας κλπ. και λιγότερο σε
παραγωγικές δραστηριότητες όπως η μεταποίηση.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης τόνισε
στην παρέμβασή του πως η ανταγωνιστικότητα πρέπει να βελτιωθεί με ανάπτυξη της
καινοτομίας και όχι μέσω του μισθολογικού κόστους ενώ απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε
πως όποιος έχει αποφασίσει να λειτουργεί στην Ελλάδα και να χρησιμοποιεί το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα πρέπει να έχει στο επιχειρηματικό του σχέδιο το υψηλότερο κόστος
χρηματοδότησης.
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς
Μεταλλουργία Νίκος Μπακατσέλος ανέφερε ότι παρά την κρίση το περιβάλλον για τις
επιχειρήσεις παραμένει γραφειοκρατικό και περίπλοκο ενώ στα αδύνατα σημεία περιέλαβε
την περιορισμένη εξαγωγική βάση (200 επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 80% των
εξαγωγών, οι οποίες συνολικά έχουν μικρό μερίδιο στο ΑΕΠ) και τις χαμηλές επενδύσεις
στην έρευνα.
Η ζήτηση για ευρωπαϊκά ποιοτικά φάρμακα στις χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής,
καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην Αμερικανική αγορά με τη θέσπιση της
αμοιβαιότητας των εγκρίσεων στην Ευρώπη με τις αντίστοιχες της αμερικανικής Αρχής
Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) αποτελούν ευκαιρίες για τις ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες στην εσωτερική αγορά εκτός από την υψηλή φορολογία
αντιμετωπίζουν τους μηχανισμούς του rebate και του claw back, ανέφερε ο αντιπρόεδρος
και συνδιευθύνων σύμβουλος του ομίλου Elpen, Θεόδωρος Τρύφων. "Έχουμε
εργαζόμενους, παράγουμε, εξάγουμε και τιμωρούμαστε γι’ αυτό", πρόσθεσε και εξέφρασε
την ελπίδα "να μην γίνουμε και εμείς κίτρινα γιλέκα". Επίσης στάθηκε με έμφαση στην
ποιότητα του επιστημονικού δυναμικού αναφέροντας ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία
του έχει προσλάβει 70 εργαζόμενος που έκαναν εκεί την πρακτική τους. "Δεν βλέπουμε
τέτοιο επίπεδο σε άλλες χώρες", κατέληξε ο κ. Τρύφων.
Στη συζήτηση της στρογγυλής τραπέζης, ο κ. Νίκος Παππάς, Υπουργός στο Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι
σύντομα θα έχουμε το διαγωνισμό για το ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα.
Με την υλοποίηση του έργου, 6.500 επίγειοι σταθμοί θα “παρακολουθούν” καλλιέργειες σε
15 εκατ. στρέμματα, θα συλλέγουν δεδομένα για το έδαφος, τον αέρα και το νερό, τα οποία
στη συνέχεια θα αξιοποιούμε ώστε να δίνονται συμβουλές “κομμένες και ραμμένες” στα
μέτρα κάθε χωραφιού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μείωση κόστους ως 45% για
τους αγρότες.

Ο διαγωνισμός για το έργο της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων στο Δημόσιο έχει
ολοκληρωθεί. Αναμένεται η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και ακολουθεί ο
προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με τη μεταρρύθμιση αυτή
διασυνδέουμε 21.000 φορείς, εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι αποκτούν ψηφιακή
υπογραφή και εξοικονομούμε 380 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, υλοποιούμε το έργο για το
ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ, παρέχοντας 130.000 δωρεάν ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρήσεις ,
καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης ισολογισμών, όχι σε μορφή
φωτογραφίας ή αρχείου pdf».
Μίλησε επίσης για την ανάπτυξη δύο προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, για την βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων: Το πρώτο αφορά σε
δεξιότητες προγραμματισμού και διαχείρισης συστημάτων και αποσκοπεί στην απόκτηση
διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων και το δεύτερο αφορά το γενικό πληθυσμό, με
εκπαίδευση στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες.
Στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης μίλησαν επίσης ο κ. Γιάννης Γκόλιας, Πρύτανης στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κ. Γιώργος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ., στο
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ”Δημόκριτος”, ο κ. Βασίλειος Γρηγορίου,
Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Ο
κ. Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής στο Ερευνητικό κέντρο ”Αθηνά”, ο κ.
Σπύρος Πουλίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΒΜ Hellas, η κ. Πέγκυ
Αντωνάκου, CEO Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Microsoft. Συντονιστής ήταν ο κ. Γιάννης
Ριζόπουλος, Δημοσιογράφος.
Η μέρα του συνεδρίου θα κλείσει με τον πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αλέξη
Τσίπρα.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα το βρείτε εδώ
Χορηγοί: CISCO, TIF Helexpo, Kazarian Center for public Financial Management, ΔΕΔΔΗΕ,
ΔΕΗ, gastrade, Deloitte, Hellenic Petroleum, IBM, Microsoft, Papapolitis, Papastratos, SAS,
OTC, Pireus Bank
Χορηγοί Επικοινωνίας: ANT1,SBC, Attica, CNN, ΒΗΜΑ, BNB, Capital, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,
Business Partners, epixeiro.gr, in.gr, startupper.gr

http://www.amcham.gr/
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