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26o Ετήσιο Συνέδριο “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας” 
- Επενδύσεις και Ανάπτυξη: Διαμορφώνοντας ένα Εθνικό Σχέδιο  - 

Γενναίες μεταρρύθμισης θα δώσουν βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη 
Δεύτερη ημέρα 

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2015 – Την έναρξη των εργασιών της δεύτερης ημέρας του 26ου Ετήσιου 
Συνεδρίου "Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας" ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιάννης 
Πλακιωτάκης,  ο οποίος σημείωσε: "είναι απαραίτητη η αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης για 
να βγει η Ελλάδα από την κρίση". Για να επιτευχτεί αυτό κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση της 
ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, η ριζική αναμόρφωση του ρόλου του κράτους, αλλαγές για την 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος όπως επίσης δραστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε τόσο στο ασφαλιστικό σύστημα όσο και στο 
προσφυγικό.   
Κεντρική ομιλία στο συνέδριο πραγματοποίησε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής κ. 
Ιωάννης Μουρμούρας, ο οποίος,  αφού υπενθύμισε την ευρύτατη πλειοψηφία και τη συμμετοχή των 
περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στην υπερψήφιση του τρίτου προγράμματος, τόνισε ότι 
αυτή η μεγάλη πλειοψηφία αποτέλεσε τη βάση συνεργασίας και συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων 
της χώρας που είναι προσηλωμένες στην ευρωπαϊκή προοπτική της και ότι η σταθερότητα πρέπει να 
συνεχιστεί καθώς είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία ενός σταθεροποιητικού προγράμματος. 
Υπογράμμισε ότι, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και η δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων 
προληπτικής εποπτείας θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των εμπορικών τραπεζών, τη 
δυνατότητά τους να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες αρνητικές μακροοικονομικές διαταραχές στο μέλλον, 
καθώς και την αναγνώριση των απωλειών που θα προκύψουν από την επίλυση του ζητήματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, της πιο σοβαρής πρόκλησης για το τραπεζικό μας σύστημα. Τέλος, 
επεσήμανε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ρευστότητα και η χρηματοδότηση της πραγματικής 
οικονομίας για την ανάκαμψη, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, προϋπόθεση της οποίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η 
συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος, θα βοηθήσει στην πρόσβαση των πιστωτικών ιδρυμάτων 
στις διεθνείς αγορές και θα οδηγήσει στην επαναφορά των ελληνικών τίτλων ως αποδεκτά από το 
Ευρωσύστημα ενέχυρα για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής, στην απεξάρτηση από το ELA και στην 
επιστροφή των καταθέσεων, η οποία θα βοηθήσει στην επίτευξη θετικών ρυθμών πιστωτικής επέκτασης. 
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Αριστείδης Ξενόφος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος επικεντρώθηκε στην φετινή ανακεφαλαιοποίηση, όπως 
επίσης και στις προσδοκίες της. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε "Η φετινή ανακεφαλαιοποίηση, θέλω να 
πιστεύω η τελευταία, σε αυτό το μέγεθος τουλάχιστον για το προσεχές χρονικό διάστημα ήταν ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Μια προσδοκία που έθετε εξαρχής ένα πολύ δύσκολο στόχο, μια ιδιαίτερη 
πρόκληση: τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη μέγιστη δυνατή 
προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, τον περιορισμό της επιβάρυνσης του Ελληνικού Δημόσιου χρέους και 



κατ’ επέκταση του βάρους στον Έλληνα φορολογούμενο". Δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφερθεί στη 
σημαντικότητα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), τον φορέα που εποπτεύει και αξιολογεί την 
θέση των συστημικών Τραπεζών και διαπιστώνει αν επαρκούν τα υφιστάμενα κεφάλαια. Αναφορικά με 
την ικανότητα του Τραπεζικού κλάδου να ανακάμψει και να ανακτήσει τον ουσιαστικό ρόλο του 
παρόχου στην Ελληνική Οικονομία δήλωσε: "εξαρτάται από την ικανότητα που θα επιδείξουν οι 
Τράπεζες να προσελκύσουν τα 40 δις περίπου που εκτιμάται ότι παραμένουν εντός της χώρας μας, αλλά 
σε άλλους (εκτός τραπεζών) “χώρους φύλαξης”, αλλά και από τη δεξιότητα των Τραπεζών να 
διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα, με αποφασιστικότητα αλλά και με κοινωνική ευαισθησία, όπου 
χρειάζεται, το μεγάλο αγκάθι των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ανέρχονται σήμερα σε 100 δις 
ευρώ περίπου".  
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργος Σταθάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του δήλωσε" Για να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη πρέπει, πρώτον, να γίνουν γενναίες 
μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν βιώσιμες λύσεις στην αναπτυξιακή πολιτική, όπως είναι η απλοποίηση 
των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων κλπ., δεύτερον, να γίνουν αλλαγές και τομές σε όλο το σύστημα 
των σχέσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα –στο πλαίσιο αυτό ήδη ολοκληρώνουμε το νέο 
ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων- και τρίτον, να αποκτήσουμε έναν νέο αναπτυξιακό νόμο, ο 
οποίος θα είναι προσαρμοσμένος σε μια πιο παραγωγική και εξαγωγική οικονομία, με έμφαση στις 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, θα ολοκληρωθεί με την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. 
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