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Τετάρτη 1 & Πέμπτη 2 Ιουλίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε σήμερα το διήμερο διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσαν 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».
Ανοίγοντας τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την
προσέλκυση επενδύσεων και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ώστε το επενδυτικό
περιβάλλον στην Ελλάδα να γίνει ελκυστικό για τους επενδυτές. Σημείωσε τις μεταρρυθμίσεις στη
Δικαιοσύνη, την απλοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων
για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και δημόσιων συμβάσεων. Τέλος, αναφέρθηκε σε μεγάλα
επενδυτικά σχέδια που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων,
όπως το Ελληνικό και η Κασσιόπη.
Ο κ. Álvaro Santos Pereira, Director of the Country Studies Branch, Economics Department,
ΟΟΣΑ, στάθηκε στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η τρέχουσα κρίση για την Ευρώπη και ειδικά
σε χώρες όπως η Ελλάδα. Σημείωσε ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη κρίση που οδήγησε σε
μέτρα περιστολής δαπανών, η νέα κρίση έχει ενεργοποιήσει σημαντικές δημοσιονομικές
παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις και κινήσεις ενίσχυσης της ρευστότητας από την ΕΚΤ.
O κ. Simeon Djankov, Director for Policy, Financial Markets Group, London School of Economics,
αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και την
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων οι οποίες όμως τόνισε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε η Ελλάδα
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.
Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νίκος Βέττας, αναφέρθηκε στην αργή πρόοδο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια αν και οι κρίσεις ιστορικά επιταχύνουν τις διαδικασίες αλλαγών. Υποστήριξε
πως η χρηματοδότηση που μπορεί να διασφαλιστεί για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για δομικές αλλαγές και τη στροφή σε μια περισσότερο ανοιχτή οικονομία. Ως
άμεσες προτεραιότητες, ανέφερε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των συστημάτων φορολογίας και
συντάξεων, που σήμερα επιβαρύνουν υπερβολικά τη μισθωτή εργασία, για να υπάρξουν τρόποι
επίλυσης οικονομικών διαφορών με ταχείες διαδικασίες και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος ώστε να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία.
Στη δεύτερη ενότητα, στο επίκεντρο βρέθηκε η απασχόληση και οι δεξιότητες στη μετά την κρίση
εποχή. Ο κ. Nicolas Schmit, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ,
αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της Ελλάδας και τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης, πρόοδο
που ανέκοψε η έλευση της πανδημίας. Ο κ. Schmit σημείωσε ότι η χώρα μας έλαβε σημαντικά
μέτρα για την προστασία της απασχόλησης, ωστόσο δεν θα μπορέσει να αποφύγει τις σοβαρές
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επιπτώσεις της νέας κρίσης που θα οδηγήσει σε βαθιά ύφεση. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
της Επιτροπής για την ανακούφιση των χωρών μελών και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Η ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής, σημείωσε, είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη ενώ
υπογράμμισε τις αλλαγές και τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή επανάσταση.
O κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης, Καθηγητής στο London School of Economics και το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών το 2010, στην παρέμβασή του
υπογράμμισε ότι τα δύο βασικά προβλήματα στην ελληνική αγορά εργασίας είναι η χαμηλή
παραγωγικότητα και το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην εργασία που σε μεγάλο βαθμό
συνδέεται με τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ο κ. Πισσαρίδης
σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων κλειδί είναι η αναμόρφωση των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, επιτρέποντας την
ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των επενδύσεων. Τέλος, τόνισε, τη σημασία υιοθέτηση της
ψηφιακής τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.
Η κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
του Υπουργείου με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με
την οικονομία. Σημείωσε την ένταξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προγραμμάτων για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η
προσαρμοστικότητα κ.α. Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ακόμα τη σημασία των ψηφιακών
δεξιοτήτων στη σημερινή εποχή. Τέλος, αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των πανεπιστημίων και τη
σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
Οι νέες ευκαιρίες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός συζητήθηκαν στην τρίτη ενότητα
του συνεδρίου. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε
στους εφτά πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Οικονομίας που έχει
δρομολογήσει η ελληνική κυβέρνηση, η υλοποίηση των οποίων θα ολοκληρωθεί το επόμενο
διάστημα. Μεταξύ αυτών, τόνισε, περιλαμβάνεται και το Ψηφιακό Κράτος (https://www.gov.gr/),
μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε περίπου 750 ψηφιακές υπηρεσίες, όπως την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης
να προχωρήσει με την ίδια ένταση το επόμενο διάστημα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας.
Ο κ. Μάρκος Βερέμης, Συνιδρυτής και Πρόεδρος της UpStream, και μέλος στο Δ.Σ. του ΣΕΒ,
εστίασε στη σημασία και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελλάδα αν καταφέρει να
προσελκύσει ξένους επιστήμονες και υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενους, ώστε να επιλέξουν τη
χώρα μας ως χώρα διαμονής και να εργάζονται, ακόμα και στο εξωτερικό, μέσω της τηλεργασίας.
Σημείωσε ακόμα ότι η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν κλειδί για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Αθανάσιος Σαββάκης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός Εθνικού Σχεδίου
για την προσαρμογή της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα της ψηφιακής
εποχής. Σημείωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ακολουθήσει τα παραδείγματα άλλων χωρών
που πέτυχαν την αποτελεσματική μετάβασή τους στις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί ο
ψηφιακός μετασχηματισμός.
Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η κρίση
απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει με ταχύτητα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και
αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι καλύτερες και αποτελεσματικότερες ψηφιακές υποδομές,
τόνισε, όχι μόνο βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων αλλά οδηγούν σε ποιοτικότερο δημόσιο
διάλογο και καλύτερη δημοκρατία.
Η τελευταία ενότητα

εστίασε στη μεταποίηση, την καινοτομία και τη βελτίωση της
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ανταγωνιστικότητας.
Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων &
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece, μίλησε για τη
δράση του Υπουργείου του να συντονίσει και να διευκολύνει την ελληνική επιχειρηματικότητα
στο εξωτερικό, ο κ. Δημήτριος Ποντικάκης, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Joint
Research Centre, ανέδειξε τη σημασία των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, ο κ. Μανώλης
Δερμιτζάκης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη
θεσμικά πολιτική για την Έρευνα και την Καινοτομία που δεν θα αγνοεί και τη βασική έρευνα που
είναι προϋπόθεση για την καινοτομία, ενώ ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του
Δ.Σ. του Ομίλου Viohalco και Πρόεδρος της πρωτοβουλίας Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη ανέδειξε τις προκλήσεις αλλά και σημαντικές δυνατότητες της
ελληνικής μεταποίησης σε σχέση με την καινοτομία αλλά και τις ευεργετικές επιδράσεις που
μπορεί να έχει στην απασχόληση και την οικονομία γενικότερα. Περιέγραψε τη θετική πορεία που
είχαν αρκετές μεταποιητικές επιχειρήσεις παρά τη κρίση των τελευταίων ετών και τις πολλές
μεγάλες δυνατότητες του κλάδου εφόσον γίνει άρση των κύριων εμποδίων.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων από τον κ. Chris
Allen, μόνιμο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στη χώρα μας.
Τις ενότητες συντόνισαν ο κ. Paul Kutos, Επικεφαλής της Μονάδας για την Ελλάδα στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., ο κ. Πάνος Τσακλόγλου,
Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γιώργος Φιντικάκης, Δημοσιογράφος
Liberal.gr και ο κ. Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της
Ελλάδας – CompeteGR.
Το πρόγραμμα, οι παρουσιάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
_________________________
Αθήνα, 02/07/2020
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