
 
 

 
European Semester e-Conference on Greece – 2020 

Τετάρτη 1 & Πέμπτη 2 Ιουλίου 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της πρώτης ημέρας του διήμερου διαδικτυακού συνεδρίου 
που διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο: «Κίνητρα για την ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης μέσω επενδύσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης 
οικονομίας». 

Μιλώντας στην εκδήλωση ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Paolo Gentiloni, υπογράμμισε 
ότι η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση, στην οποία 
ωστόσο υπήρξε μια άμεση και επίσης χωρίς προηγούμενο ευρωπαϊκή αντίδραση. Σε ό,τι αφορά 
την Ελλάδα, ο κ.  Gentiloni σημείωσε την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας αλλά και την 
ταχύτητα της κυβέρνησης στη λήψη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Τέλος, 
υπογράμμισε τη σημασία της προώθησης των μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης 
αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υπογράμμισε την άμεση αντίδραση της Ελλάδας 
στην πρωτοφανή κρίση, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει το σχέδιο, την ικανότητα 
και την αποφασιστικότητα για την υλοποίηση όλων όσων χρειάζονται για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων. Σημείωσε ότι το δίχτυ ασφαλείας για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας περιλαμβάνει μέτρα συνολικού ύψους 24 δισ. Ευρώ, που 
αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ, μέτρα που μπορεί να εμπλουτιστούν ανάλογα με την εξέλιξη της 
πανδημίας και το δημοσιονομικό περιθώριο. Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στην 
ανάγκη κάλυψης του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η κρίση και τον καθοριστικό  ρόλο των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και  πρωτοβουλιών όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, ο  κ. Declan Costello, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αναφέρθηκε στις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της υγειονομικής κρίσης και της επόμενης ημέρας. Σε ό,τι αφορά την ελληνική 
οικονομία αναφέρθηκε στην κληρονομία της πολυετούς κρίσης που προηγήθηκε της πανδημίας: 
το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων και το υψηλό δημόσιο χρέος. Αναφέρθηκε 
ακόμα στις χαμηλές εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας μας και την ανάγκη κινητοποίησης 
επενδύσεων για την κάλυψη του επενδυτικού κενού. 

Η κα Barbara Kauffman, Διευθύντρια Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στην 
παρέμβασή της αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα 
προσθέτοντας ωστόσο ότι πολλά βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν.  

Ο κ. Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του ΣΟΕ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει 
η ελληνική οικονομία, τις προκλήσεις αλλά και τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας, ενώ 
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σημείωσε τη θετική επίδραση που είχε η διαχείριση της πανδημίας στη διαχρονικά χαμηλή σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και κράτους. 

Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Κομισιόν, κ. Maarten Verwey, αναφέρθηκε στην προοπτική 
συμφωνίας και αξιοποίησης του νέου ταμείου EU Next Generation, στις προκλήσεις που 
δημιουργεί η πανδημία για την Ευρώπη και την Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς να 
κριθεί αν για το 2021 θα εξακολουθήσει να ισχύει η γενική χαλάρωση των δημοσιονομικών 
κανόνων, που καθιερώθηκε εκτάκτως φέτος, λόγω της πανδημίας. 

O κ. Αλέξης Πατέλης, Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τόνισε στην 
παρέμβασή του ότι για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το έκτακτο πακέτο στήριξης από την ΕΕ 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα σχέδιο το οποίο να είναι συνεκτικό, ολιστικό αλλά και απλό, με 
λίγους στόχους, βασισμένους σε σαφείς οικονομικές προτεραιότητες και παράλληλα να 
υποστηριχθεί από έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την εφαρμογή και υλοποίησή του. 
Ανέφερε ακόμα το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και ξεχώρισε τέσσερις βασικές 
κυβερνητικές προτεραιότητες: την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή μεταρρύθμιση, τις επενδύσεις 
και τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την υποστήριξη της απασχόλησης και της 
κατάρτισης. 

Στην τέταρτη ενότητα συζήτησαν για τις προκλήσεις για την χρηματοδότηση της οικονομίας και 
την επιτάχυνση της ανάπτυξης ο κ. Michele Napolitano, Senior Director Europe, Fitch Ratings, ο κ. 
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΧΑΕ, ο κ. Nicola De Michelis, Διευθυντής Smart and Sustainable Growth and 
Programme Implementation IV, DG REGIO και ο κ. Dag Detter, Σύμβουλος Επενδύσεων και 
πρώην Πρόεδρος της Stattum Holdings. Οι ομιλητές μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στις προκλήσεις 
και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και η εγχώρια κεφαλαιαγορά, τις 
δραστικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διοχέτευση ρευστότητας και 
την υποστήριξη των επενδύσεων, καθώς και στους πόρους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων που δύνανται να αξιοποιηθούν από την ελληνική πλευρά. 

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση για την πράσινη οικονομία, με τη 
συμμετοχή του κ. Γιώργου Κρεμλή, Συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα Ενέργειας, 
Κλίματος, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, του κ. Τάσσου Χανιώτη, Διευθυντή στην 
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, της καθηγήτριας Φοίβης 
Κουντούρη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και της κας Λένας Φιλίππου, προέδρου και Chief 
Innovation Officer της Κορρές Α.Ε. Οι ομιλητές μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες που 
προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την Ελλάδα, καθώς και «πράσινους» 
τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπου η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να 
αναπτύξει παραγωγική βάση. 

Τις συζητήσεις συντόνισαν ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Νίκος Βέττας, ο μόνιμος εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας κ. Chris Allen, ο αρχισυντάκτης πολιτικού 
της εφημερίδας «Το Βήμα», κ. Άγγελος Αθανασόπουλος, η δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η 
Καθημερινή», κα Ειρήνη Χρυσολωρά, και  ο Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας  κ. Νίκος Αυλώνας. 

Αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη μέρα του διαδικτυακού Συνεδρίου, το 
οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ. 

 

_________________________ 
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Αθήνα, 01/07/2020 


