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Σύνοψη της εκδήλωσης

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 διοργανώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Η Τράπεζα της Ελλάδος
σας ακούει». Η εκδήλωση αυτή ήταν μία πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος με σκοπό το
δημόσιο διάλογο μεταξύ αφενός του Διοικητή της κεντρικής τράπεζας Γιάννη Στουρνάρα και
ανωτέρων στελεχών της και αφετέρου εκπροσώπων κοινωνικών φορέων.
Η διοργάνωση εντάσσεται σε μια σειρά από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ στο
πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Η επανεξέταση της
στρατηγικής κρίθηκε απαραίτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ώστε η νομισματική πολιτική
να παραμείνει κατάλληλη ενόψει των θεμελιωδών μεταβολών που έχουν σημειωθεί στο οικονομικό
περιβάλλον της ζώνης του ευρώ από την προηγούμενη επανεξέταση της στρατηγικής το 2003.
Ουσιαστική σημασία για την καλύτερη διατύπωση της στρατηγικής της κεντρικής τράπεζας έχει η
δυνατότητα επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, ώστε οι απόψεις και οι προβληματισμοί του να
μπορέσουν να συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία επανεξέτασης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 16 κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε
διαφόρους τομείς, όπως, ενδεικτικά, ενώσεις εργαζόμενων και εργοδοτών από ποικίλους
επαγγελματικούς κλάδους, οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις
κ.λπ. (ο αναλυτικός κατάλογος των συμμετεχόντων παρατίθεται στο παράρτημα).
Από την πλευρά της κεντρικής τράπεζας συμμετείχαν ο Σύμβουλος Διοίκησης και εκπρόσωπος της
Τράπεζας της Ελλάδος στο Εποπτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Ηλίας
Πλασκοβίτης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών Δημήτρης
Μαλλιαρόπουλος και η Διευθύντρια Σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Δάφνη Παπαδοπούλου.
Η συζήτηση, διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ωρών, χωρίστηκε σε δύο ενότητες, συντονίστηκε από
τον δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη και είναι διαθέσιμη στο YouTube.1
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις γνώμες και τις προσδοκίες τους για τη
νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος. Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις κυριότερες
τοποθετήσεις των συμμετεχόντων και θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων αναλύσεων, στις συζητήσεις
του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΚΤ για την επανεξέταση της στρατηγικής της, η οποία αναμένεται
να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

II.

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν

1. Τι σημαίνει για εσάς η σταθερότητα των τιμών;

2. Ποιες είναι οι οικονομικές σας προσδοκίες και ανησυχίες;

1

https://www.youtube.com/watch?v=zaf78VAf_eQ
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της σταθερότητας των τιμών για τις
επιχειρήσεις που εκπροσωπούν. Συγκεκριμένα, εκφράστηκε η άποψη ότι για επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της
παραγωγικής διαδικασίας ούτε σταθερή πελατεία, οι απότομες διακυμάνσεις των τιμών θα
δημιουργούσαν ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τη λειτουργία τους. Η δυσκολία αυτή
εντείνεται για εργασίες που απαιτούν μεγάλο χρόνο ολοκλήρωσης (π.χ. εταιρίες
κατασκευαστικές-τεχνικών έργων, αγροτικός κλάδος), καθώς θα γινόταν πιο δυσχερής ο
ακριβής υπολογισμός του κόστους παραγωγής και λειτουργίας. Η σταθερότητα των τιμών
είναι ουσιαστική και για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανισμούς
πρόβλεψης μελλοντικών εξελίξεων και είναι πιο ευάλωτες σε απότομες διακυμάνσεις των
τιμών. Αντίστοιχα ισχύουν και για τις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες από τη φύση των
εργασιών τους χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία στις εξελίξεις των τιμών καθώς και
των επιτοκίων.
Για τον κλάδο των εξαγωγικών επιχειρήσεων καίρια σημασία έχει η αποτροπή της
διακύμανσης των τιμών καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την παράδοση των προϊόντων και η
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους. Σημειώθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες η
ανάγκη αντιπροσωπευτικής μέτρησης του πληθωρισμού με σωστές σταθμίσεις των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στο δείκτη τιμών καταναλωτή, ώστε να αντανακλούν τις
τρέχουσες τάσεις της κατανάλωσης, ενώ προτάθηκε και η κατάρτιση ενός δείκτη τιμών για
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.
Η μεγαλύτερη ανησυχία που εκφράστηκε από τους συμμετέχοντες είναι το ενδεχόμενο
απότομης απόσυρσης των ευνοϊκών δημοσιονομικών μέτρων (που ελήφθησαν για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και των μέτρων κοινωνικής
αποστασιοποίησης) κατά την επάνοδο της χώρας σε πιο κανονικές συνθήκες.
Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράστηκε για τη συσσώρευση του ιδιωτικού και δημόσιου
χρέους, του οποίου η εξυπηρέτηση επηρεάζεται από την εξέλιξη του πληθωρισμού.
Κάποιοι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη για ενίσχυση της οικονομίας με
δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές, κυρίως για τις χώρες με συσσωρευμένα υψηλά
χρέη και αδυναμίες απορρόφησης κονδυλίων. Διατυπώθηκε επίσης η πρόταση για
διατήρηση χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής και διοχέτευσης πόρων προς την
πραγματική οικονομία, με έμφαση σε πράσινες επενδύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό
επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα, καθώς και καινοτομία, ώστε να εξομαλυνθεί η επιστροφή
στην κανονικότητα.
Όσον αφορά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, αρκετοί συμμετέχοντες διατύπωσαν
την άποψη ότι θα ήταν σκόπιμο οι κεντρικές τράπεζες να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη
τους στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής την ανεργία, το κενό απασχόλησης, τη
φτώχεια και την εισοδηματική ανισότητα. Εκφράστηκε επίσης η ιδέα να τεθούν κριτήρια
στην εφαρμογή της πολιτικής των κεντρικών τραπεζών, ώστε να διαφοροποιείται για τα
επιμέρους κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ ανάλογα με τα επίπεδα ανάπτυξης,
παραγωγικότητας και δημοσιονομικών δυνατοτήτων τους, καθώς στο παρελθόν η Ελλάδα
είχε εξαιρεθεί από τα ευνοϊκά νομισματικά μέτρα.
Σημειώθηκε μάλιστα ότι τα επιτόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις δεν έχουν μειωθεί
αρκετά, ιδίως σε σύγκριση με άλλες χώρες, παρά τη διευκολυντική νομισματική πολιτική,
ενώ αναμένεται ότι τα επιτόκια θα ακολουθήσουν ενδεχομένως ανοδική πορεία μετά την
απόσυρση των ευνοϊκών νομισματικών μέτρων. Τα υψηλά επιτόκια αποδόθηκαν στις
επιπτώσεις της προηγούμενης χρηματοοικονομικής κρίσης στους ισολογισμούς των
τραπεζών, αλλά και των ιδιωτών και επιχειρήσεων.
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Τονίστηκαν ιδιαίτερα οι δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό και η παροχή
πιστώσεων με δυσμενέστερους όρους για τους λιγότερο φερέγγυους ιδιώτες και
επιχειρήσεις, αλλά και για όσους δραστηριοποιούνται στον αγροτικό κλάδο. Αναγνωρίζεται
η σύνδεση μεταξύ των επιτοκίων και του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που
αποτελεί μείζον πρόβλημα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και κρίνεται απαραίτητο να
επιταχυνθεί η μείωση των δανείων αυτών, μέσω και των συστημικών λύσεων που έχουν
προταθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, σημειώθηκε προβληματισμός για το
ενδεχόμενο πώλησης καταναλωτικών δανείων σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Εκφράστηκε
επίσης η άποψη ότι, παρά την ανταπόκριση της ΕΚΤ στην οικονομική κρίση, ο
πληθωρισμός παρέμεινε μακριά από το στόχο, ενώ σημειώθηκαν φαινόμενα υπερτίμησης
στις αγορές ομολόγων και μετοχών. Ως εκ τούτου, η χάραξη προσεκτικών βημάτων εξόδου
από τη νομισματική χαλάρωση της τρέχουσας περιόδου είναι απαραίτητη.

3. Ποια άλλα θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έχουν σημασία για εσάς;
4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνούμε μαζί σας;

Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν τις προτάσεις τους για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της
EKT, ώστε αυτή να συνεισφέρει στη μετάβαση σε βιώσιμη ευημερία και με αυτόν τον τρόπο
να βελτιωθεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Παραδείγματος χάριν, θα
μπορούσε να εξεταστεί η θεσμοθέτηση διαδικασίας απευθείας δανεισμού φερέγγυων
επιχειρήσεων, με κριτήρια όπως η πραγματοποίηση επενδύσεων που προάγουν τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η δημιουργία θέσεων
εργασίας. Ακόμα, θα μπορούσε να συζητηθεί η χρηματοδότηση προγραμμάτων
απασχόλησης. Επισημάνθηκε επίσης και η σημασία της ενθάρρυνσης της χρηματοδότησης
για μικρές επιχειρήσεις μέσω μικροπιστώσεων. Επιπλέον, πολλοί συμμετέχοντες τόνισαν
τη σκοπιμότητα να λαμβάνει υπόψη της η κεντρική τράπεζα τις επιπτώσεις από την
κλιματική αλλαγή και τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στα συμπεράσματα διεθνών οργανισμών για τη
σκοπιμότητα της στροφής προς μία πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη. Σύμφωνα με τις εκθέσεις
τους, ένα ποιοτικό περιβάλλον αυξάνει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και παράλληλα
τονώνει την οικονομική δραστηριότητα, τα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας. Για αυτό
κρίνεται σκόπιμο η κεντρική τράπεζα να ενσωματώσει στη στρατηγική της τις προτεινόμενες
κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό, ήδη αναγνωρίστηκε
από αρκετούς συμμετέχοντες η συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα που
αφορούν την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της
ασφάλισης κάθε πολίτη έναντι των επιπτώσεων από τους κινδύνους φυσικών
καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Προτάθηκε επίσης η στήριξη του
κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω κεφαλαιακών κινήτρων, προκειμένου οι
ασφαλιστικές εταιρίες να προβούν σε πράσινες επενδύσεις.
Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα ότι οι χρηματοοικονομικές καινοτομίες, μεταξύ
άλλων τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, οι εφαρμογές κρυπτονομισμάτων και η
δυνατότητα ψηφιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, μπορούν να επηρεάσουν τη
λειτουργία των επιχειρήσεων και απαιτούν εγρήγορση από την κεντρική τράπεζα. Η
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εισαγωγή ευρώ σε ψηφιακή μορφή εγείρει προβληματισμούς σχετικά τη μορφή του και το
ρόλο των μεσολαβητών, αλλά κυρίως με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των
καταναλωτών, την κυβερνοασφάλεια των συναλλαγών και τον αποκλεισμό ψηφιακά
αναλφάβητων καταναλωτών. Σημειώθηκε επίσης ότι η προσαρμογή των τραπεζών στη νέα
ψηφιακή εποχή, αλλά και η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πολιτών.
Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη μεγάλη ικανοποίησή τους για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης και την επιθυμία τους να γίνονται τακτικότερες συζητήσεις μεταξύ της κεντρικής
τράπεζας και των κοινωνικών φορέων. Διατυπώθηκε πρόταση για πραγματοποίηση
συνεδρίας με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού σε θέματα τραπεζικού
τομέα και την ενθάρρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.
Επίσης, εκφράστηκαν προτάσεις για τη βελτίωση της παροχής ενημέρωσης από την
πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως η δημοσίευση στοχευμένων δελτίων, επιπλέον
των εκθέσεων που ήδη εκδίδει, και η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που προς το παρόν
δεν είναι διαθέσιμες. Σημειώθηκε ακόμη ότι η κεντρική τράπεζα θα ήταν σκόπιμο να
αναδεικνύει περισσότερο την κοινωνική διάσταση των νομισματικών μέτρων, ώστε το ευρύ
κοινό να αντιλαμβάνεται το θετικό αντίκτυπό τους στην καθημερινότητά του. Ταυτόχρονα,
ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες του κοινού, η κεντρική τράπεζα πρέπει να εκπληρώνει
πιο αποτελεσματικά την εντολή για σταθερότητα των τιμών που της έχει ανατεθεί.

III.

Περίληψη κύριων συμπερασμάτων

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της σταθερότητας των τιμών για τις
επιχειρήσεις που εκπροσωπούν. Αρκετοί συμμετέχοντες διατύπωσαν την άποψη ότι
πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής η
ανεργία, το κενό απασχόλησης, η φτώχεια και η εισοδηματική ανισότητα.
Η μεγαλύτερη ανησυχία που εκφράστηκε από τους συμμετέχοντες είναι το ενδεχόμενο
απότομης απόσυρσης των ευνοϊκών δημοσιονομικών μέτρων (που ελήφθησαν για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας) κατά την επάνοδο της χώρας
σε πιο κανονικές συνθήκες. Τονίστηκαν επίσης οι δυσκολίες πρόσβασης επιχειρήσεων και
ιδιωτών στον τραπεζικό δανεισμό και η ανάγκη χάραξης προσεκτικών βημάτων εξόδου από
τη νομισματική χαλάρωση της τρέχουσας περιόδου.
Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν προτάσεις για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της
κεντρικής τράπεζας ώστε να συνεισφέρουν στη μετάβαση σε βιώσιμη ευημερία και να
βελτιώσουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Αρκετοί συμμετέχοντες
αναγνώρισαν τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή και τόνισαν ότι απαιτείται εγρήγορση απέναντι στις εξελίξεις του ψηφιακού
μετασχηματισμού. Ζήτησαν επίσης τη συχνότερη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων
δημόσιου διαλόγου από την Τράπεζα της Ελλάδος και τη σημασία της προβολής του
θετικού αντίκτυπου των νομισματικών μέτρων στην καθημερινότητα των πολιτών.
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Τοποθετήσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Ο Διοικητής Γιάννης Στουρνάρας άκουσε με προσοχή όλες τις παρεμβάσεις, αναφέρθηκε
στις θέσεις της κεντρικής τράπεζας πάνω στα ζητήματα που τέθηκαν και έδωσε
πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ανοιχτά ερωτήματα.
Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στον επιτυχή περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας, με τη λήψη ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων διευκολυντικής νομισματικής
πολιτικής, που χαρακτηρίζονται από πρωτόγνωρη για την Ελλάδα ευελιξία, καθώς και με
ισχυρή επεκτατική δημοσιονομική στήριξη. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι αναγκαίο τα ευνοϊκά
αυτά μέτρα να αρθούν σταδιακά, μέχρις ότου εξασφαλισθούν συνθήκες εύρωστης
οικονομικής ανάπτυξης, και να επιταχυνθεί η εκταμίευση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής
και των προκλήσεων από τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό, που αποτελεί
προτεραιότητα για την κεντρική τράπεζα, και επισήμανε τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη
προβεί η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως η δημιουργία της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων
Κλιματικής Αλλαγής και η δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας FinTech.
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IV.

Παράρτημα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους παρακάτω φορείς:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ONOMA

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΠΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ/Ε.Ε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΙΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΕΡΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Κ.Ε.

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΒΕΤΤΑΣ

ΝΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΣΕΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ
ΚΕΚΕΛΕΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ
ΟΓΡΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΤΣΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΠΕΚΟΥ

ΕΦΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

ΣΑΤΟΛΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

GREENPEACE GREECE

ΤΣΙΓΑΡΙΔΟΥ

ΝΑΤΑΛΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓIΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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«Η Τράπεζα της Ελλάδος σας ακούει»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διαδικτυακή προσέλευση

Νίκος Φιλιππίδης – Δημοσιογράφος και
συντονιστής εκδήλωσης

10:00–10:05
Χαιρετισμός
10:05–10:15

Γιάννης Στουρνάρας – Διοικητής Τράπεζας
της Ελλάδος

Παρουσίαση θέματος
10:15–10:30

Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
Η επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΚΤ για
τη νομισματική πολιτική
Ηλίας Πλασκοβίτης – Σύμβουλος Διοίκησης

Πρώτη θεματική ενότητα συζήτησης
10:30–11:30

Τι σημαίνει για εσάς η σταθερότητα των
τιμών;
Ποιες είναι οι οικονομικές σας προσδοκίες
και ανησυχίες;
Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος – Διευθυντής,
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και
Μελετών

Διάλειμμα
11:30–11:45
Δεύτερη θεματική ενότητα συζήτησης
11:45–12:45

Ποια άλλα θέματα έχουν σημασία για εσάς;
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να
επικοινωνούμε μαζί σας;
Δάφνη Παπαδοπούλου – Διευθύντρια
Σύμβουλος, Διεύθυνση Οικονομικής
Ανάλυσης και Μελετών

Συμπεράσματα
12:45–13:15
Λήξη εκδήλωσης
13:15

Ηλίας Πλασκοβίτης – Σύμβουλος Διοίκησης

Γιάννης Στουρνάρας - Διοικητής Τράπεζας
της Ελλάδος
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