«Στηρίζοντας την ανάπτυξη»
Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank
κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη σε επιχειρηματίες της Κρήτης
Τις σημαντικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με κινητήρια δύναμη τον τουρισμό, και την
ενεργό συμμετοχή της Alpha Bank στην οικονομική ανάπτυξη, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους της επιχειρηματικής
κοινότητας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στο Ηράκλειο της
Κρήτης.
Η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, μετά από μία σωρευτική συρρίκνωση
της τάξεως του 25%, επεσήμανε ο κ. Ψάλτης, ενώ το κλίμα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται σταδιακά και
οι ιδιωτικές καταθέσεις επιστρέφουν σταθερά στο τραπεζικό σύστημα. Εκτίμησε ωστόσο ότι για την
οικονομική ανάκαμψη σε επίπεδα πριν από την κρίση, απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η επίτευξη υψηλού
ρυθμού ανάπτυξης, της τάξεως του 3-4%, για τα επόμενα έτη, με σημαντική μεγέθυνση των
επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να αυξηθούν κατά Ευρώ 20 δισ. σε ετήσια βάση, εκ των οποίων τα
επιπρόσθετα Ευρώ 4 δισ. να αφορούν στον τουρισμό.
Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει βασιστεί κυρίως στην αύξηση των αφίξεων και αναμένεται να δοθεί
έμφαση στη μεγαλύτερη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη και στη μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής, σύμφωνα
με τον κ. Ψάλτη. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας,
καθώς διακρίνεται για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις τουριστικές
της υποδομές και επιτυγχάνει σταθερά υψηλά ποσοστά πληρότητας.
Η Alpha Bank στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη, επενδύει στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή
καινοτομία και βελτιώνει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, προκειμένου να ανταποκρίνεται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις εξελισσόμενες ανάγκες των Πελατών της, υπογράμμισε ο
Διευθύνων Σύμβουλος.
Ο Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων κ.
Κωνσταντίνος Φίλης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τίτλο «Η Ελλάδα σε έναν κόσμο που
αλλάζει», ανέλυσε τις γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις που σχετίζονται με την περιοχή και
τόνισε τη σημασία που έχει η εξασφάλιση της σταθερότητας για την οικονομική προοπτική του νησιού.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, Στελέχη της Διευθύνσεως Χρηματοοικονομικών Προϊόντων της
Alpha Bank παρουσίασαν τα σύγχρονα και εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρέχει η
Τράπεζα στους Επιχειρηματικούς της Πελάτες, προκειμένου να στηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια των
υγιών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις με στόχο την απευθείας ενημέρωση και
την ανταλλαγή απόψεων με επιχειρηματίες και θεσμικούς φορείς ανά την Ελλάδα σχετικά για τις
προοπτικές της οικονομίας και των επιχειρήσεων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

