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Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το συνέδριό μας. Είμαι η
περιφερειακή διευθύντρια Ευρώπης του Economist Intelligence Unit και είμαι
η προεδρεύουσα αυτού του συνεδρίου.
Νομίζω ότι έχουμε μια συνάντηση εδώ για το κλίμα στην Ελλάδα και την
Ευρώπη και υπάρχουν ερωτήματα για την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες,
την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Για να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα, έχουμε μαζί μας διακεκριμένους
ομιλητές αυτό το απόγευμα και θα έχουμε δύο συνεδρίες. Στην πρώτη, θα
επικεντρωθούμε στην παγκόσμια κατάσταση, στην παγκόσμια οικονομία,
στην Ευρώπη και την Ελλάδα φυσικά, ενώ στο δεύτερο μέρος θα
επικεντρωθούμε στα διδάγματα από την κρίση του 2008 και στην επόμενη
περίοδο.
Θα ήθελα αρχικά να προσκαλέσω τους δύο πρώτους ομιλητές μας σήμερα.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας παρουσιάσω τον Jack Lew, τον πρώην
υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και δεύτερον, θα ήθελα να προσκαλέσω τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, τον
Πρόεδρο και CEO του Ομίλου Μυτιληναίου.
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Πριν ζητήσω από τους ομιλητές μας να δώσουν τις δικές τους απόψεις, θα
ήθελα να δώσω τις προβλέψεις στο Economist για το μέλλον της οικονομίας
και θα είμαι σύντομη, καθώς έχουμε καθυστερήσει.
Ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2017 και τα επόμενα χρόνια; Μπορώ να σας
πω ότι είναι μάλλον καλές, ευοίωνες, πολύ καλύτερες από τα προηγούμενα
χρόνια. Μια ανάπτυξη της τάξεως του 2,9% παγκοσμίως, που είναι η πιο
γρήγορη διεύρυνση της παγκόσμιας οικονομίας από το 2012.
Και περιμένουμε μια μέση αύξηση του ΑΕΠ παγκοσμίως 2,7% για το 2019 και
2020. Όσον αφορά τις επιδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2017 2,2% το
πρώτο εξάμηνο και στην ευρωζώνη 2,2% το 2017. Η Κίνα θα έχει επίσης μια
καλή ανάπτυξη, προβλέπουμε 6,8% ανάπτυξη. Για την Ιαπωνία προβλέπουμε
1,6% φέτος, που είναι ο πιο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης από το 2013 και θα
έχουμε και αναδυόμενες αγορές από την ύφεση. η Βραζιλία και η Ρωσία.
Θα ήθελα να επικεντρωθώ για ένα λεπτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και
γνωρίζω ότι ο κ. Lew θα μιλήσει εκτενώς για αυτές. Είναι ενδιαφέρον να
πούμε γιατί το 4% ανάπτυξη δεν θα επιτευχθεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι
βασικοί λόγοι είναι ότι έχει μειωθεί η ανάπτυξη της παραγωγικότητας κατά το
ήμισυ από το 1990. Δηλαδή είχαμε τις ιστορικές περιόδους του 1995-2005 και
βλέπουμε μια μείωση, πτώση της ανάπτυξης.
Και επίσης περιμένουμε μικρότερη αύξηση του εργατικού δυναμικού. Δεν
νομίζουμε ότι η ανάπτυξη των προηγούμενων ετών θα επαναληφθεί. Ο
Τραμπ δυστυχώς δεν θα μεταμορφώσει τα επόμενα χρόνια την οικονομία των
Ηνωμένων Πολιτειών. Όσον αφορά την ευρωζώνη, βλέποντας το τι συμβαίνει
μέχρι στιγμής, μπορούμε να δούμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ έχει επιταχυνθεί
καθώς η οικονομική ανάκαμψη έχει διευρυνθεί και αυτή και έχει επεκταθεί, δεν
είναι πλέον μια τάση. Είναι μια πραγματική ανάπτυξη. Βλέπουμε μια αύξηση
του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά το 2013 της τάξεως του 4% κατά μέσον όρο,
που κρατάει ουσιαστικά την ανάπτυξη της Ευρώπης με το πέρασμα των ετών,
καθώς αυτή τείνει να είναι λοιπόν η κατάσταση, βλέπουμε ότι θα έχουμε μια
ανάπτυξη της τάξεως του 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2017.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες γι’ αυτό. Μια βελτίωση της αγοράς εργασίας,
της νομισματικής πολιτικής και φυσικά των δημοσιονομικών δεικτών. Οπότε
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βλέπουμε μια ανάπτυξη που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια λίγο κάτω από το
2%. Περίπου στο 1,8%.
Αυτές λοιπόν είναι οι προβλέψεις μας για την Ευρώπη. Η παγκόσμια
προοπτική, όπως αποτυπώνεται σε αυτό τον πίνακα. Οι βασικοί κίνδυνοι είναι
πολιτικοί. Όπως έδειξαν και οι εκλογές στη Γερμανία, ο λαϊκισμός παραμένει
ζωντανός. Είναι μέρος του status quo, δυστυχώς, και δεν πρόκειται να
απομακρυνθεί. Το AfD είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα μετά τις γερμανικές
εκλογές και οι προοπτικές είναι ότι μάλλον δεν θα έχουμε για τις επόμενες
εβδομάδες καθαρή κυβέρνηση, γιατί θα γίνονται συζητήσεις για κυβέρνηση
συνασπισμού. Οπότε ουσιαστικά αυτόνομο μόνο το AfD θα εκπροσωπείται
στο γερμανικό κοινοβούλιο.
Και φυσικά έχουμε τις προτάσεις του κ. Μακρόν και αναμένουμε να δούμε τι
θα συμβεί στην Ιταλία και την Ισπανία.
Όσον αφορά το Brexit, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Brexit δεν είναι το κύριο θέμα
πλέον στην Ευρώπη. Υπάρχει και εκεί όμως ένας κίνδυνος που ελλοχεύει ότι
οι συζητήσεις θα καταρρεύσουν. Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
δείξει λίγη ευελιξία στο να αλλάξει τις προτεραιότητές της όσον αφορά το
διαζύγιο πριν μιλήσει για τη συμφωνία εμπορίου με τη Μεγάλη Βρετανία.
Δεν ξέρω εάν θα έχουμε μια σαφή πρόοδο μέχρι τον Οκτώβριο για να πάμε
στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών. Δεν ξέρω τι πιστεύουν οι κύριοι.
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν φωνές για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε
η Ευρώπη στην Ελλάδα.
Πολλές φορές υπήρξε η άποψη ότι οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν παράλογη, κάτι που έχει
ειπωθεί και για την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν μεγάλες πρόοδοι στο
θέμα του Βrexit έως ότου έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση στην Γερμανία.
Μόνο τότε ίσως θα έχουμε μια καλύτερη ευκαιρία να φτάσουμε σε έναν καλό
συμβιβασμό.
Και τέλος θα ήθελα να επικεντρωθώ στην Ελλάδα. Η οποία επωφελείται από
τις εξωτερικές συνθήκες και από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Βλέπουμε μια ανάπτυξη μικρή, της τάξεως του 0,6% αυτή τη στιγμή και
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υπάρχει μια πρόβλεψη για ανάπτυξη της τάξεως του 1,5% εντός του 2017.
Αυτό εξαιτίας της ανοδικής πορείας του δεύτερου εξαμήνου του 2017.
Τα πράγματα φαίνονται αισιόδοξα. Πραγματικά ο τουρισμός και οι εξαγωγές
πάνε καλά, αλλά θα ήθελα να πω ότι λίγα έχουν αλλάξει στην Ελλάδα. Η
οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
προκλήσεις, κυρίως στην αγορά εργασίας, αν και τα πράγματα τείνουν να
βελτιωθούν. Η μετανάστευση έχει μειώσει τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας, οι
μισοί των ανέργων πλέον στην Ελλάδα είναι μακροχρόνια άνεργοι. Είναι
δύσκολο να επιστρέψουν στη δουλειά, οπότε η ανεργία παραμένει υψηλή.
Και υπάρχουν και άλλες προκλήσεις, στην οικονομία. Μια αστάθεια στον
τραπεζικό τομέα και ένα μη βιώσιμο χρέος. Θα δούμε ίσως αργότερα τι έχουν
κάνει τα μνημόνια, αλλά υπάρχει και πολιτικός κίνδυνος υψηλός.
Εδώ τελειώνουν οι δικές μου παρατηρήσεις και θα ήθελα να δώσω το λόγο
στον εκλεκτό καλεσμένο μας. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον κ. Lew Jack να
έρθει στο βήμα για την παρουσίασή του.
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