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Greece Courts Paulson in Bid to Revive State Asset Sale Plan
By Gabrielle Coppola - Dec 18, 2013

Greece’s Hellenic Republic Asset Development Fund is courting U.S. hedge funds as it seeks to lure investment in everything from ports to islands to
finance the country’s bailout.
Officials at the privatization fund, charged with raising 11 billion euros ($15 billion) through state asset sales by 2016, met with billionaire hedge-fund
manager John Paulson in New York earlier this week, according to the directors. Funds from Paulson & Co. to Third Point LLC, which profited from
wagers that European officials would rescue the indebted nation as government bond yields peaked last year, have expressed interest in the assets, they
said.
“There is improved sentiment about investing in Greece,” Andreas Taprantzis, the executive director of the fund, said in an interview at Bloomberg’s
headquarters in New York yesterday. “Six months or a year ago investors were coming to Greece asking for returns of 30 percent, it was surreal.”
The fund is seeking to collect 3.6 billion euros next year through privatizations, a goal Taprantzis called “ambitious.” After failing to secure any bids for
the national gas company Depa SA in June, the directors said Greece won’t be able to sell the company in 2014 either. The country plans to sell stakes in
two ports in February and aims to conclude the sale next month of Hellenikon SA, a property which at 6.2 million square meters is more than three times
the size of Monaco.
Yields on Greece’s 10-year government bonds have dropped to 8.56 percent from a peak of 37 percent in March 2012. They still pay 2.56 percentage
points more than similar-maturity debt issued by Portugal and 5.13 percentage points more than Ireland.

Subprime Mortgages
Paulson, known for making $15 billion for his investors in 2007 by betting against subprime mortgages before the U.S. housing collapse, bought shares
in Greece’s Alpha Bank SA in the third quarter as part of the lender’s recapitalization, a report to clients in October showed. His firm, which manages $18
billion, also bought warrants to purchase 7.41 additional shares for each common share.
Daniel Loeb’s Third Point said in April that it’s starting a hedge fund focused on buying Greek assets after a bet on the country helped drive gains last
year for his $11.7 billion investment firm.
Elissa Doyle, a New York-based spokeswoman for Third Point, and Armel Leslie, a spokesman for Paulson with WalekPeppercomm in New York, didn’t
respond to an e-mailed request for comment.

Financing Gap
Revenue from Greece’s state asset sales program is earmarked to cover part of the country’s funding needs in the coming years under the country’s 240
billion-euro bailout from the euro area and the International Monetary Fund. Greece needs to meet targets to prevent funding shortfalls in the bailout
plan from growing wider. The financing gap for 2014 is 4.4 billion euros, the IMF said in July.
Greece is in its sixth year of a recession that has destroyed about a quarter of its economic output and sent the unemployment rate soaring to more than
27 percent, the highest in the euro area. The country’s 2014 budget, which lawmakers approved on Dec. 8, forecasts the economy will return to growth
next year as gross domestic product expands 0.6 percent.
Successfully completing the planned privatizations would add 2.5 percentage points to gross domestic product by 2016 and create 150,000 new jobs,
Ioannis Emiris, the privatization fund’s chief executive officer, said in an interview, citing research by the Greek Finance Ministry.

Austerity Measures
While Greece originally agreed to a goal of raising 50 billion euros by 2015 through asset sales as part of austerity measures demanded by the EU and
IMF, officials had to scale back on their plans as transactions were delayed.
Greece’s benchmark ASE Index was little changed at 1,146.26 in Athens today.
The sale of national gas company Depa, which attracted interest from Russia’s OAO Gazprom earlier this year, will not happen in 2014 while European
authorities mull regulatory changes, Emiris said.
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The privatization fund has closed 4 billion euros in deals so far, and collected 2.6 billion euros of that amount.
“I’m optimistic really,” said Taprantzis, who has been meeting with investors in New York this week. “Maybe we are not moving as fast as we should in
relation to the magnitude of the crisis, but still, we are moving.”
To contact the reporter on this story: Gabrielle Coppola in New York at gcoppola@bloomberg.net
To contact the editor responsible for this story: Tal Barak Harif at tbarak@bloomberg.net
®2014 BLOOMBERG L.P. ALL RIGHTS RESERVED.
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Ex-Transport Min. Liapis
Accused of Driving with
Fake License Plates

J. Calamos
Honored by
Capital Link
At its Forum
By Constantine S. Sirigos
TNH Staff Writer
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NEW YORK – Faith in Greece is
the essence of events like the inaugural dinner of the 15th Annual Capital Link Greek Investor
Forum, and the achievements of
Greek-Americans like the honoree John Calamos, are proof
for many that a new Greece can
be built.
The dinner in the stunning
dining room of the New York
Yacht Club’s dining room resplendent with maritime symbols and regalia apropos of
Greece’s maritime history was
presented in cooperation with
the Consulate General of Greece
in New York.
The Forum was organized by
Capital Link in cooperation with
the New York Stock Exchange
and major global investment
banks. According to the event’s
invitation, “Over its15-year history, this event has been established as the main Forum that
updates the U.S. business, financial, and investment communities on the progress and outlook
of the Greek economy and main
sectors of business activity.”
Nicolas
Bornozis,
the
Founder and President of Capital Link, welcomed and thanked
the guests and sponsors and acknowledged the Greek and
Cypriot diplomatic Corps, including Greece’s UN Ambassador Michel Spinellis, its Ambassador to the United States,
Christos Panagopoulos, its Consul General George Iliopoulos,
and Cyprus’ Consul General
Koula Sophianou.
Ambassador Panagopoulos
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Ambassador Christos Panagopoulos presents the 2013 Capital Link Leadership Award to John
Calamos “for his contribution to fostering closer business relations between Greece and the
United States,” at the inaugural dinner of the 2013 Capital Link Greek Investor Forum.

ATHENS – Former Transport
Minister Michalis Liapis, who
was charged with driving an
uninsured luxury cars with
phony license plates so he could
avoid paying a 1,320 euros
($1,814) road tax will face court
on Dec. 30 after his appearance
set for Dec. 19 was pushed back.
The case has bemused and
enraged Greeks buried under an
avalanche of austerity measures,
including big tax hikes, and the
belief that the country’s politicians and rich elite have escaped
sacrifice during a crushing economic crisis.
That Liapis – who was in
charge of overseeing changes in
driving laws – would be charged
with violating a basic tax law
was especially peeving and the
New Democracy Conservative
party he served moved quickly
to distance itself, saying he’s no
longer a member.
Prime Minister Antonis
Samaras, the New Democracy
leader, swiftly ordered Justice
Minister Charalambos Athanasiou not to be lenient on politicians charged with offense and

said even Members of Parliament who do will see their immunity lifted.
Party leaders were furious Liapis had caused an embarrassment, especially with his excuse
that he couldn’t afford to pay
the tax because, “I’m a pensioner,” even though he and his
wife own 28 properties, including a villa with a swimming pool
on the resort island of Mykonos
and he was planning a trip to
Asia.
New Democracy Secretary
Andreas Papamikos lashed out
and said: “Mr. Liapis’ irresponsibility caused the worst impression, and now he will face justice as any other citizen, without
any privileges.”
Liapis failed to appear in
court after being shown in the
media in handcuffs being taken
away by police.
His lawyer said that the retired conservative politician had
since paid his car insurance, all
fines and the road tax for 2013
as well as for next year “as a
Continued on page 13

An Emotional Farewell for Sophianou
By Constantine S. Sirigos
TNH Staff Writer
FLUSHING – It was more than a
Christmas party. The annual holiday gathering of the Cyprus Federation of America (CFA) and the
International Coordinating Committee Justice for Cyprus
(PSEKA) was a celebration with
many dimensions and emotions.
The guests who filled the ballroom of the Terrace on the Park
alternated “Merry Christmas”
with “Good luck Koula” and
“Thank you Koula,” as they bid
fond emotional farewells to
Cyprus’ Consul General in New
York.
One community leader after
another lined up to offer gifts and
words of praise to Sophianou for
– in the words of PSEKA President Philip Christopher – “raising
the bar.” The CFA made the sentiment official when its president

Costa Tsentas declared Sophianou an honorary member – only
the second in its 62 year history.
During her acceptance speech,
Sophianou said she was not trying to raise the bar. “I tried to respond to the community as you
deserve, with respect and love,”
she said.
She also expressed her deep
appreciation for the unseen
Cypriot colleagues, including her
driver Tassos Stylianou, and her
assistant Maria Vases whom she
asked to rise, to her colleagues
from Greece, and to Archbishop
Demetrios for his constant support.
She then said that Consulate
needs a raison d’etre, which she
said is “all of you – not for the
consular services you require, but
for the way you have worked and
sacrificed for Cyprus for 40
years…”
She saved some of her highest

praise for the community’s teachers and schools, and concluded
with “a great thank you for showing me not only another Cyprus
and Greece here, but a Cyprus
and Greece that has not forgotten
its values, that respects its history,
its Church.”
CFA President Costa Tsentas
welcomed the guests and began
the parade of well-wishers by
calling Peter Louca of the Association of Asgata, who said Sophianou won their hearts at the association’s 2009 New Year’s party
when she said she was to see
young people and declared “I
want to friends with each of you,
work with you, work for you. My
office door will always be open.”
City Councilman-elect Costa
Constantinides, whose late father
was from Asgata, told TNH
“Koula has been an amazing adContinued on page 6
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Consul General Koula Sophianou of Cyprus beams with pride
after receiving a jersey of the NY Pancyprian Freedoms surrounded by leaders of the Pancyprian Association of America.

King Constantine is Heading Back to Greece
TNH Staff

Cyprus Govt:
Reunification
Talks Halted

Bringing the news
to generations of
Greek-Americans

More than 46 years after he
was exiled, Greece’s former
King, Constantine II, is returning
to his homeland, which is in the
midst of a deep economic crisis,
because he said he is homesick.
The deposed monarch, who
was forced to flee Athens shortly
after the seizure of power by a
group of army officers in 1967,
was said to have stunned
Greeks – and most of his relatives in the royal households of
Europe – by resettling in the
capital where he was born and
schooled, the British newspaper
The Guardian reported.
“He and Anne-Marie have
decided to move here perma-

nently,” said a member of
Greece’s small circle of royalists,
referring to Constantine’s Danish-born wife. “His son Prince
Nikolaos and his wife Princess
Tatiana made the same move a
few months back.”
The move was said to be
prompted both by soaring property prices in London and because he missed Greece – although he was stripped of his
citizenship by the PASOK Socialist government of Andreas Papandreou after being dethroned
with the return of democracy in
1974.
More than a decade ago he
told a Greek newspaper: “No
one can keep me away. For so
many years I have lived through

my own Golgotha, now I am
ready to return.”
The king, 73, is a first cousin
of the Duke of Edinburgh and
Prince William’s godfather and
had seen his palaces and property taken by the government
and was rebuffed by the European Court of Human Rights
which ruled in the state’s favor,
giving him only modest compensation.
He sold his north London
mansion, his home for the past
30 years, for £9.5 million, about
$15.4 million, a reward for a
king.
“From that point of view it
was considered the very best
time for his majesty to not only
downsize but return,” an un-

LIMASSOL, Cyprus – It may be
a bargaining ploy, but Cyprus’
government, frustrated that
Turkish Cypriot leader Dervis
Eroglu had set what it called impossible conditions before resuming talks to reunify the island, declared the negotiations
over.
Government
spokesman
Christos Stylianides blamed
Eroglu for “extreme and intransigent” positions. He said President Nicos Anastasiades is unwilling to now enter into talks
“for the sake of talks.”
It was tit-for-tat as Eroglu accused Greek Cypriots of intransigence after talks with Turkish
Foreign Minister Ahmet Davutoglu, who said Turkey was trying to work with Greece in brokering an elusive deal that has
evaded every negotiator – in-

named source told The
Guardian, adding that the royal
was sending out scouts to scour
the property market with a view
to buying a permanent residence in Athens.
He might not get a royal welcome though as many Greeks
remember he initially sided with
the brutal dictatorship of the
military junta of Colonels who
staged a coup in 1967 before
changing his mind about their
rule and methods.
He has been spotted walking
in hands, using a cane, and said
he has no political ambitions
while maintaining that Greeks
were “deliberately misinformed”

Eurostat, the statistical office
of the European Union (EU)
conducted a study on Internet
usage among the 28 EU member
nations, as well as Iceland, Norway, and Turkey.
On average, 79% of households had Internet access. Iceland led the way with 96%, and
various Northern European nations were close behind: The
Netherlands (95%), Luxembourg and Norway (each at
94%), and Denmark and Sweden (each at 93%). Greece was
ranked 29 of the 31 nations,
with only 56% of households
online, ahead of only Bulgaria
(54%) and Turkey (49%).
Cyprus, at 65%, fared somewhat
better.
When looking at the question
Continued on page 13
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Angleliki Frangou’s Star Keeps Risiing – No. 8 on Lloyd’s List
Angeliki Frangou was named Number 8 on the Lloyd’s List of 100 most important entrepreneurs
in shipping. This year, her Navios Group added about 50 more ships to its empire.

TNH Staff
Simple economic math depicts that if you continue to
spend more than you make, at
some point your house will no
longer be sustainable and you
will be out on the street. As
record deficits continue to soar
in the United States, many –
though not all – are paying careful attention and, if the recent
budget is any indicator, finally
taking the necessary steps to do
something about it. Otherwise,
Americans will be out on the
street picking through garbage
cans for food. Greeks are already there.
That’s what Lia Andronikou
realized, when she saw welldressed women in Athens
searching for food on the
streets. That is when she knew
it was time to leave Greece, the
Winnipeg Free Press reported.
“Not only beggars, but people
with nice clothes,” she said.
She left Greece with her husband, Stefanos Boukis, and their
daughter, Danae moved to Winnipeg in September, the Press
reported, three of the estimated
320,000 Greeks that have left
Greece since the beginning of
the crisis.
This marks the biggest wave
of Greek immigration to Winnipeg since the 1960s, the Press
reported, as Greek settlers typically have been attracted to
Canadian cities with larger
Greek communities, such as
Montreal, Toronto, and Vancouver.
These are not necessarily the
manual laborers one imagines
leaving their land to help build
bustling nations overseas with
their own hands, as was the case
in the United States in the 19th
and 20th centuries. Many are

Low Usage
Of Internet
In Greece

Continued on page 13

Greeks Go
To Canada
To Settle
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Nick Calamos
Leaving Family
Assets Firm for
Other Pursuits

Capital Link’s Investors
Annual Forum at Metro
Club, Full of Potential
By Constantine S. Sirigos
TNH Staff Writer
NEW YORK – One word explains
why more than 1000 people registered and filled Manhattan’s
Metropolitan Club on December
17 for the 15th Annual Capital
Link Greek Investor Forum: potential.
While Greece may have
turned a corner, it is not clear
that structural reforms are proceeding quickly enough, but the
country is filled with well-educated – especially in science and
technology – cousins of the members of one of the most successful
and enterprising ethnic groups in
America.
The feeling that is shared by
Greek and non-Greek investors
and analysts is that if they get
the reform formula right, what
was an economic basket case
heading for the Grexit in 2009
can turn into the world’s next
economic miracle.
They want to be on the
ground floor – but they are looking for stronger signs.
Of all the Forums of the past
15 years, where the American
business community has been updated on the outlook of the Greek
economy, this year’s might be the
most crucial.
A critical mass of new investments in existing and startup
firms that can soak up the desperately high rates of youth unemployment could staunch the
country’s brain drain, and signal
to the Troika and German Chancellor Angela Merkel that abandoning Greece after the painful
progress that has been made
would be a grave mistake.
The well-attended panel discussions made for a dynamic
time on a snowy day in December. After Bornozis welcomed the
guests at 8AM and Greece’s U.S.
Ambassador Christos Panagopoulos offered opening remarks, the
Forum began in earnest with a
broad economic overview. Pym
Fox, Bloomberg News anchor,
moderated a talk on Greece Europe and the Global Economy.
The next segment presented
the Greek Government’s Perspective beginning with a video message by Prime Minister Antonis
Samaras.
New York Times reporter Landon Thomas introduced presenters who were part of the Opportunities and Challenges portion
of the program which included a
panel discussion and case studies.
The Sector Investing portion
contained a panel on The International Investor Perspective
moderated by Constantine
Karides, a partner with Reed

Smith, and Putting Greece Back
on the Global Investment
Agenda, moderated by TNH Publisher Antonis Diamataris.
After a luncheon featuring remarks by John Catsimatidis and
video keynote address by the
Greek Minister of Finance, Yannis
Stournaras, the afternoon session
began with a panel titled Greek
Banking Restructuring and Outlook, followed by presentations
on the real estate sector, transportation, tourism and shipping.
Parallel sessions included a
special presentation by John
Calamos, who was given the
2013 Capital Link Leadership
Award the night before at the Forum’s kickoff dinner.
One of the Forum’s signature
elements is the series of dozens
of one-on-one meetings between
American investors and Greek
commercial and political officials.
Although the non-Greek analysts spoke of five and 10 year
horizons for recovery and renewed – even substantial – prosperity, the Hellenes focused on
the immediate need for actions
that will generate investment and
stimulate the economy.
There was a consensus that
political stability is vital to short
and long term prospects, and that
continued progress in implementing structural reforms and
creating a more hospitable and
rational environment for investment is critical.
The need for job growth was
repeatedly emphasized, and
some panelists emphasized that
strengthening the safety net is
not a luxury in a country where
far left and far right forces
threaten chaos.

By Anthe Mitrakos

Members of the final morning panel of the Capital Link Greek Investor Forum at the Metropolitan
Club in Manhattan. (L-R) TNH Publisher Antonis H. Diamataris, moderator, Nicholas Lazares,
C. Dean Metropoulos, George Behrakis, Sotirios Vahaviolos, and Constantine Michalos.
Stephan Issaias, the CEO of
Invest in Greece said that with
general unemployment at 27 percent and youth unemployment at
60, the country is enduring “warlike” conditions.
SOMETHING BETTER THAN
HOPE, PLEASE
Although evidence of progress
was presented, the word “hope”
was used too frequently for comfort.
Issaias nevertheless sees more
subtle but vital signs of paradigm
shifts in Greece and it was noted
that if the Greek people – who
have been more patient than any
analyst would have imagined –
are presented with a coherent
and credible vision, “Great things
lie ahead.”
The most frequently-made
point was that nothing will happen on the investment front if
conditions for investment don’t
improve.
When Diamataris asked
Nicholas Lazares, Pres. And CEO
of Admiral Bank, about investment prospect, he responded optimistically that the question is

John Catsimatidis, businessman and philanthropist, address
the luncheon of the Capital Link Greek Investor Forum in the
packed dining room of the exclusive Metropolitan Club.

not whether to invest, but when.
C. Dean Metropoulos, Chairman
of Metropoulos and Company,
emphasized that tourism will
lead the recovery and that there
is tremendous young talent in
Greece in areas like IT.
Sotirios Vahaviolos, Pres. And
CEO of the Mistras Group, agreed
about the ability of the youth, but
noted that they need direction
and said provided with that,
“they will do as well as we do in
America.”
Constantine Michalos, the
president of the Athens Chamber
of Commerce and Industry, concurred that Greece’s human capital is a very rich asset, but
warned that countries like Italy
are ready to snap up Greek youth.
Even small projects could be
valuable catalysts and islands of
excellence and creativity whose
employees would spread the
message that entrepreneurial
paradigm, if implemented and
nurtured in Greece, works – and
creates work.
George Behrakis, Chairman of
Gainsborough Investments, was
asked by Diamataris about the
minimum changes Greece must
make to attract investments.
Speaking from his experience in
the pharmaceutical and biotech
sector – he shared his frustrations
over his projects being spurned
in Greece while being welcomed
with open arms elsewhere.
He first bemoaned the continued drag caused by the public
sector and then expressed sympathy for brilliant Greek scientists
who thrive in the United States
but find nothing for them when
they want to return to Greece.
“There is no flexibility there.
Greece must change it way of
thinks and emphasize innovation
and creativity,” he said.
Metropoulos, perhaps with
fewer bad experiences, flashed
more optimism. “There are wonderful opportunities there, I believe the fragmented agricultural
sector can be consolidated,” and
he generally called for more accountability and transparency,

the acceleration of the reform of
the legal system.
Michalos cautioned that the
agricultural sector’s potential is
especially vulnerable to political
rhetoric, and speaking very
frankly, he admitted that as beautiful a tourist destination Greece
is, it ranks very low as an investment destination.
What he wants to see more
progress on it’s the simplification
of the process of setting up and
running businesses and hopes
that if the numbers Greece soon
submits on it budget hold up, by
May Samaras will be able to implement a flat business tax of 15
percent.
He also admitted there is still
a powerful and debilitating sentiment emanating from the far
left but pervading the greater society that foreign investment undermines national sovereignty.
But he added “we have made
progress,” and he finds the recent
harsh troika language disturbing.
“Three years ago, when there
was no progress, it would be appropriate, but now the troika language is unacceptable.”
Behrakis closed the panel with
a plea for Greece to develop a
long term strategic plan that transcends partisan politics and
greater public-private sector partnership, and added his voice to
the need for Greece to create conditions that will lead to productive industry to complement the
shipping and tourism sector.
Diamataris expressed appreciation for the panelists “who are
some of our best and brightest. I
saw passion and I saw concern,”
and Bornozis added thanks for
“an emotional and spirited and
insightful panel.”
So even though Greece’s political and economic scene is still
a mess – do not shout the name
‘Tsipras’ in a crowded investors
forum – the Greek-Americans
and their non-Greek friends and
colleagues feel there is still magic
in the people whose ancestors
filled the world’s museums and
libraries.

Capital Link Greek Investor Forum Kickoff Dinner Honors Calamos
Continued from page 1
presented Calamos 2013 Capital
Link Leadership Award “for his
contribution to fostering closer
business relations between
Greece and the United States.”
He also thanked Bornozis “for
being the voice, in a way, of
Greece here in this great country
and particularly in New York.”
Panagopoulos began his introduction by noting Calamos is
a man who needed no introduction. Indeed his achievements
are well known through the financial press. Listing his net
worth at $2.7 billion, Forbes’
terse bio notes: “Son of Greek
immigrants swept floors at family's Chicago grocery store. Developed passion for stock market in teens after investing
parents' $5,000 nest egg. Joined
Air Force after earning M.B.A in
1965; served year in Vietnam.
Became stockbroker, specialist
in
convertible
securities.
Founded Calamos Asset Management 1977. Took public October 2004.”
Panagopoulos,
however,
added the Hellenic and philanthropic dimension, noting that
Calamos “is the force behind all
good things for the Hellenic Community, a very successful entrepreneur, and a man who never
forgot his past…and honors his
Hellenic heritage in every way.”
Calamos was one of the driving forces behind the creation
of the National Hellenic Museum in Chicago and is its Chairman.
After expressing his appreciation for the honor, he told the
guests he was looking forward
to gaining more insight into the
Greek economy at the Forum. “I
am often asked by colleagues
why I am interested in such a
small market,” he said, adding
“Besides looking for investment
opportunities, which can be
found in any sized market, they
forget the importance of heritage.”
“Being the son of Greek immigrants, the older I get the
more I value heritage,” he continued, and emphasized “the im-
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Facing the camera (L-R) C. Dean Metropoulos, Amb. Christos
Panagopoulos, John and Mae Calamos, John S. Koudounis
portance of educating our
youth… about the importance
of that history,” and its role in
building their own character
and values.
He feels strongly that his heritage was an important element
of his success.
“My parents taught me to
work hard and be proud of who
we are as a people,” and to appreciate the values of ancient
Greece, which blend well with
those of the United States.
“I am extremely proud to be
both Greek and American. We
learned from them, and they
can learn from us,” he said.
“We are proud of our Greek
heritage and I feel strongly that
we have an obligation to help
Greece in its time of need…and
to encourage them…and they
need to learn to be competitive
in this new global economy.”
He is confident that by rebuilding its private sector
Greece will unleash the innova-

tion and creativity of its people.
IMPRESSED WITH
SAMARAS INITIATIVES
Calamos told TNH “I am impressed with Prime Minister
Samaras. He is trying to do the
right thing and he’s got the right
strategy. Unfortunately, culture
trumps strategy every time so I
hope the people can get behind
him and allow him to execute
his strategy and hopefully they
can come out of this.”
He agrees that the people attending the Forum can perceive
Greece’s progress “and if they
are confident, they will invest
in Greece. “This is the most positive I have been about Greece
in many years.”
Calamos concluded by talking about the National Hellenic
Museum. “We have often heard
that ‘we are where we come
from.’ As we become older and
successful it’s important to give
back,” he said.
He is devoted to the Mu-

Mizuho Securities USA, Yannis Sianis, Calamos Investments,
Evangelos I. Lakatzis, A. S. Papadimitriou & Partners.
seum’s cultural mission of
“teaching future generation the
history and success of the hardworking Greek-Americans in following the American dream,”
and urged the guests to support
the Museum and similar endeavors. “I think it’s important.
I think we are the last generation that can do this. If we do
not, then I am afraid it may be
lost forever, so please help us.”
“It’s so important,” he said of
helping Greece and promoting
Hellenism in America, that “I
will continue to do this, even if
I am forced to drink hemlock,”
referring to the heroism of
Socrates, who inspired him
when he studied philosophy in
college.
Bornozis offered special
thanks for the support through
the years of the NYSE Euronext,
which earlier in the day honored
the Greek delegation and the
Greek NYSE listed companies at
the NYSE closing Bell ceremony.

He noted the valuable positive exposure for Greece provided by the event seen by 100
million investors daily.
Attorney Theodore Vakrinos
told TNH “I am pleased with
Capital Link because it sends an
optimistic message about
Greece. We hope that all the decision makers take the needs of
the people of Greece into account and make the correct long
term decisions.”
Bornozis introduced Panos
Papazoglou of Ernst and Young,
the dinner’s sponsor, for a brief
presentation. He placed this
year’s forum in the context of
the progress Greece has made
since 2009. Most importantly,
he believes most of the people
of Greece now understand that
the country benefits from less
government interference in the
economy, smaller government,
and that jobs and growth will
come from entrepreneurs, not
the state.

NAPERVILLE, IL – Illinois-based
Calamos Asset Management,
Inc. announced earlier this
month the departure of Nick
Calamos from its board of directors, as well as the global investment firm’s intent to offer ownership options to its executives.
Nick Calamos, 52, is leaving
the family business that went
public on the NASDAQ in 2004
to further pursue his interests in
education and philanthropy, according to a statement released
by the firm. The move comes after his decision in August of last
year to step down from his role
as co-chief investment officer,
agreeing to sell his stake in
Calamos Family Partners to his
uncle John P. Calamos Sr., 73,
chief executive officer and global
co-chief investment officer at the
firm. As part of the deal, Nick
Calamos also agreed to a noncompete and non-solicitation
provision effective for the next
four years.

Nick Calamos
"Now is a good time for me
to step down so that I can focus
more on my academic and charitable activities,” Nick Calamos
said in a company statement. After resigning from his post as
global co-chief investment officer, he was replaced by Gary
Black, former Janus Capital
CEO. “Our new board members
are working very well together…I know the firm's future
is bright,” Nick Calamos said.
Other additions to the investment group over the last 18
months include past asset management firm CEOs Thomas Eggers, Keith Schappert, and
William Shiebler.
“The firm is well positioned
for future growth thanks to the
strengthening of our investment
team and the expansion of our
investment strategies, including
alternatives, value and high
yield,” said Calamos Sr. in a
company statement. "We wish
Nick the best in his future pursuits,” he added.
Nick Calamos’ withdrawal
from the board was coupled
with the announcement of
Calamos Sr.’s intent to form
Calamos Partners, extending private ownership options to the
firm’s senior portfolio management executives. The Calamos
family currently owns about
80% of the firm, at which
Calamos Sr.’s son John P.
Calamos Jr. serves as executive
vice president.
"Over the years, I have sought
to align senior portfolio management and executives with the
long-term objectives of the firm
and interests of our shareholders…Calamos Partners will enable the firm to strengthen its
alignments with key talent,”
Calamos Sr. said of his decision
in the company statement.
Launched in 1977, Calamos
Investments deals with investment strategies including equity,
low-volatility equity, fixed income, and alternative investments, managing portfolios and
various types of funds. Headquartered in the Chicago Metropolitan Area, the firm also has
offices in London and New York.
Calamos Asset Management
Inc.’s third quarter 2013 revenues decreased by 3% to $65
million from $66.7 million in the
previous quarter primarily due
to a decline in average total assets, while operating expenses
were upped by 3% due to an increase in compensation and
marketing expenses, according
to a company report released in
October, the latest available. Operating income at the firm was
$15.4 million for third quarter,
a 16 % drop from $18.4 million
in the previous quarter.
The company’s investment
portfolio as of September 30,
2013 included $71.6 million in
cash and cash equivalents, and
$441.3 million in investments
that were principally comprised
of investments in products that
the company manages, while total debt was $92.1 million and
total stockholders' equity was
$492.0 million, according to the
report. Additionally, the firm’s
total assets climbed to $27.5 billion by September 30, compared
to $26.6 billion at the end of last
quarter, a 3% increase.
Calamos Asset Management,
Inc. (CLMS) closed at $11, an
increase of .64% on the NASDAQ December 16th.

The 15th Annual Capital Link Greek Investor Forum | TGA NEWS

http://tganews.com/latest-news/the-15th-annual-capital-link-greek-invest...

The 15th Annual Capital Link Greek Investor Forum
TGA Newsroom | 20/12/2013

1 of 1

7/1/2014 2:38 µµ

http://www.ekathimerini.com/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_22/12/...

NY forum illustrates confidence in Greek prospects

1 of 1

Print article

NY forum illustrates confidence in Greek prospects
By Katerina Sokou
The annual investment forum of Capital Link
held last week in New York sent a positive
message about investment prospects in
Greece. The newly found confidence is based
on improvements in the competitiveness of the
Greek economy, the reduction of the
investment risk and the progress in the
recapitalization of local banks, which
participants hope will render the Greek credit
sector one of the healthiest in Europe.
“The improvement in confidence has been
evident both from the quantity and the quality
of participants, as well as from the positive
note struck by the speakers,” Nicolas
Bornozis, the president of Capital Link told
Kathimerini.
He said that over 1,000 people registered to participate in the forum, adding that for the first time there was a special panel
with foreign investors from hedge funds and private equity funds that have been positioned in the Greek market and
continue to seek opportunities in the country.
One new opportunity for medium-sized Greek companies to attract funds is expected to be the issuing of corporate bonds,
which until now had been limited to the country’s major firms. The forum forecast that next year smaller companies will
also be able to issue bonds thereby securing precious capital and attracting new investors beyond those investing in state
bonds and stocks.
Over 150 face-to-face meetings were conducted on the sidelines of the forum between investors and Greek enterprises,
with the interest focusing on banks, the real estate market and the energy sector. Top managers attending the event
included representatives for National Bank, Eurobank, Public Power Corporation, Eurobank Properties, NBG Pangaea and
Lamda Development. There was also a special section promoting the Astir Palace Hotel in Vouliagmeni, southern Athens,
which is up for privatization, while Lamda placed particular emphasis on the tender for the development and utilization of
the old airport at Elliniko. Foreign funds also said that they are looking for investment opportunities in the prospering
sectors of shipping and tourism in Greece.
Sunday December 22, 2013
Copyright: http://www.ekathimerini.com
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The 2013 “Capital Link Leadership Award” Presented to Mr. John P. Calamos at the Forum’s
Inaugural Dinner.
New York.- Greece offers significant investment opportunities, Prime Minister Antonis Samaras stressed
in a webcast address at the 15th annual Capital Link Greek Investor Forum on the theme “An era of
Opportunity,” held in Manhattan on Tuesday. The Greek premier stressed that a period of recovery was
about to begin after Greece achieved a primary surplus for the first time, with the country in the process
of jump starting its economy.
The pre-recorded webcast was addressed to
hundreds of business people participating in the
forum, representing some of the largest
investment firms in the United States, including
banks.
Samaras reported “tangible results” from the
ongoing effort for economic recovery being made
by the Greek people and the government. Among
the milestones in this effort, he referred to a
drastic reduction in bureaucracy, especially that
relating to investments, noting that the country
now offered a “red carpet” to foreign investors as opposed to “red tape”.
He spoke of the traditionally good ties and long cooperation between Greece and the U.S. and also
highlighted an increase in the flow of tourists from the U.S. to Greece, which had helped to boost the
Greek economy.
Samaras noted that, while his address in 2012 had focused on efforts to overcome the crisis, the focus
now was on Greece’s course toward recovery and that more and more people were talking about a
Greek “comeback”.
The premier also outlined the many steps taken to carry out structural reforms and changes, especially
in order to boost competitiveness and improve the investment climate.
“Our efforts are yielding results,” he added, highlighting the investment opportunities arising in tourism,
banking, energy and farming and stressing that this was the “right time” to invest in Greece.
In a taped video message on the 15th Investment Forum Capital Link, on Tuesday, Finance Minister
Yannis Stournaras said Greece has achieved an unprecedented fiscal adjustment.
“Greece is implementing the most challenging economic adjustment programme of modern history,”
Stournaras said adding that the country is entering an era of opportunity and will claim a significant
place in the global economy.
Over the last seventeen months, the government has accelerated fiscal consolidation, improved
competitiveness and implemented structural reforms in several sectors, he noted, while the primary
deficit has declined by about 10 percent of GDP – the biggest and fastest ever recorded adjustment by
an OECD economy.
Business Executives, Government Leaders of Greece and the United States, as well as a group of
distinguished Greek American businessmen were among the participants such as: Mr. Nicholas
Lazares, Chairman & CEO – Admirals Bank, C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO - Metropoulos &
Company, Mr. George D. Behrakis, Chairman – Gainesborough Investments, Dr. Sotirios J. Vahaviolos,
President & CEO – Mistras Group Inc., Mr. Aristotle P. Halikias, President- Inter Continental Real Estate
& Development, Mr. John Koudounis, President & CEO Mizuho Securities USA and many more.
REICHENBACH
The Head of the European Commission Task Force for Greece Horst Reichenbach referred to the
steady steps made by the country to exit the crisis, focusing on the efforts for economic recovery made
in 2013, in his videotaped address.
He said that a primary surplus has been achieved, banks merged and recapitalized, while consumer
prices are dropping, adding that the recent sacrifices are leading the country out of the crisis. He noted
that, according to forecasts of the European Commission and others, the year 2014 will mark a return to
economic growth, underlining that investments and exports will play a key role.
Reichenbach said that there is “a strong interest on behalf of investors and mutual funds comes to show
that the country is close to economic recovery”.
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Reichenbach said that there is “a strong interest on behalf of investors and mutual funds comes to show
that the country is close to economic recovery”.
He also said that considerable progress has been made by the Greek government in improving the
business environment through better use of EU subsidies and by reducing red tape.
INVESTMENTS
Investment sentiment in Greece has improved, Andreas Taprantzis, executive director of Hellenic
Republic Asset Development Fund (HRADF) said in an interview at Bloomberg during the 15th
investment forum of Capital Link on Tuesday.
“There is improved sentiment about investing in Greece,” Taprantzis said adding that six months or a
year ago investors were coming to Greece asking for returns on investment of 30 percent, which was
surreal.
According to the report, officials at the privatization fund met with billionaire hedge-fund manager John
Paulson in New York earlier this week. HRADF officials said that funds such as Paulson & Co. and Third
Point LLC have expressed interest in Greek assets.
The Greek fund is seeking to raise 3.6 billion euros from privatizations by 2014, a goal Taprantzis called
“ambitious.”
Greece plans to sell stakes in two ports in mid-February and aims to conclude the sale next month of
Hellenikon SA, a property which at 6.2 million square meters is more than three times the size of
Monaco.
Paulson bought shares in Alpha Bank in the third quarter as part of the lender’s recapitalization, a report
to clients in October showed. His firm, which manages 18 billion dollars, also bought warrants to
purchase 7.41 additional shares for each common share.
Third Point’s manager Daniel Loeb said in April that it’s starting a hedge fund focused on buying Greek
assets after a bet on the country helped drive gains last year for his $11.7 billion investment firm.
MICHALOS
Austerity upon austerity does not bring the desired results, Athens Chamber of Commerce and Industry
(EVEA) head Constantinos Michalos said at ANA-MPA on Tuesday during the 15th Investment Forum
Capital Link.
“Thanks to heavy sacrifices by the Greeks, the country has achieved a primary surplus, and instead of
having the troika to help in this development effort, they loom before us as an obstacle,” he noted.
Michalos said that 2014 will be a promising year provided European partners change their minds. “We
cannot continue in this recessionary environment,” he added.
Constantine Michalos and general secretary Panagiotis Agniadis have been promoting investment
opportunities in Greece among representatives of U.S. businesses and Greek-American entrepreneurs,
on the sidelines of the Forum. In meetings with Morgan Stanley and Deutsche Bank representatives, the
two officials expounded on the problems facing small- and medium-sized enterprises in Greece,
especially a lack of access to bank financing, stressing the higher rejection rate for funding in the
Eurozone, amounting to nearly 45 pct, more than double than the average.
In contacts with Greek-American entrepreneurs, Michalos and Agniadis referred to the significant fiscal
progress Greece has made, as well as to efforts to shape an attractive and welcoming profile for the
country as a destination for investment.
Their examples included some large-scale investments made in Greece in recent months by major firms
and funds, such as: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts, Qatar Petroleum, Arabsat, PSP
Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital, Cosco, Huwaei, ZTE, Philip Morris,
SAP, Hewlett Packard, Procter & Gamble, Unilever, etc.
CALAMOS HONORED
On Monday December 16, 2013, 15th Annual Capital Link Investor Forum opened its doors with an
official dinner at The New York Yacht Club. During the dinner the 2013 “Capital Link Leadership Award”
was presented to Mr. John Calamos, Chairman, CEO and Global Co-Chief Investment Officer of

Calamos Investments.
Ambassador Christos Panagopoulos presented the Award to Mr. Calamos. , The Capital Link
Leadership Award is annually presented to a person or an organization for outstanding contribution in
fostering closer business ties between Greece and the global business and investment community. The
2012 Capital Link Leadership Award was presented to Mr. Andrew N. Liveris, Chairman and Chief
Executive Officer of The Dow Chemical Company or his leadership role as a Founder of the Hellenic
Initiative.
Mr. John Calamos has contributed in many ways to improve Greece’s image and perception among the
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Executive Officer of The Dow Chemical Company or his leadership role as a Founder of the Hellenic

Initiative.
Mr. John Calamos has contributed in many ways to improve Greece’s image and perception among the
business and investment communities through private conversations and strategic meetings in the
private and public sector coupled with repeated appearances, presentations and public statements in
international conferences. Moreover, at the head of a $28 billion investment group which commands
recognition globally, he developed an active presence/role in Greece.
Mr. Panos Papazoglou, Country Managing Partner / CSE South Cluster Leader of Ernst & Young which
was also the sponsor of the official dinner, made the welcome remarks. Mr. Papazoglou, noted and

highlighted the significant progress and changes that have been achieved in the Greek economy after
strenuous efforts of several years. He mentioned the significant challenges that need to be met not only
in Greece but also in the Eurozone to accelerate the economic growth of the countries of Europe.
Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link stated that U.S. investors exhibit greater interest in
Greece, and that despite the significant challenges that remain, the belief is that the worst is behind us.
He also stated the importance and contribution of personalities such as Mr. John Calamos, to improving
Greece’s image as an investment destination.
Mr. John Calamos, during his speech noted: “I am humbled and honored to be recognized by an
organization as respected as Capital Link, which has been instrumental in raising the profile of Greece
within the global financial, business and investment communities. My own dedication to Greece is

personal and heartfelt. I am the son of a Greek immigrant, and I attribute much of my success to the
values instilled upon me by my parents, as well as to the teachings of the Greek philosophers. The
Greek people have a long and proud history of innovation, creativity and determination; and together
with the Greek government and Prime Minister Samaras, they are on a good path. Truly, the prospects

are encouraging”.
Ernst & Young was the sponsor of the official dinner.
«GREEK DAY» AT NYSE
Within the context of the 15th Annual Greek Investor Forum and in cooperation with the New York Stock
Exchange, Capital Link organized a special ceremony in honor of Greece entitled “Greek Day at NYSE”
.
On Monday, December 16th, 2013, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official reception in
honor of the Greek mission, Greek companies listed on the NYSE Euronext and companies which
participated in the forum.
New York Stock Exchange (NYSE) flew the Greek flag on Wall Street and issued special
commemorative medals to honor the members of the Greek Delegation.
Dr. Sotirios J. Vahaviolos, President & CEO, Mistras Group Inc. (NYSE: MG) and Dr. John Coustas,
CEO, Danaos Corporation (NYSE: DAC) rang “The Closing Bell”, ending the trading session on
Monday, December 16th, 2013.
The participants of the “Closing Bell” ceremony included the executives from the listed companies noted
below: Mr. John Calamos – Calamos Investments, Mr. Iraklis Prokopakis – Danaos Corporation, Mr.
John Gafney - Safe Bulkers, Dr. Aristides A.N. Patrinos – Tsakos Energy Navigation, Mr. Fred Gordon
– Navios Maritime Holdings, Mr. Nikolas Tavlarios, – Aegean Marine Petroleum Network, Mr. Petros
Christodoulou – National Bank of Greece, Mr. Yiannis Emiris – HELLENIC REPUBLIC ASSET
DEVELOPMENT FUND, H.E. Mr. Christos Panagopoulos, Ambassador of Greece to the USA, Mr.
George Iliopoulos, Consul General of Greece in New York, Mr. Nicolas Bornozis – Capital Link, Mrs.
Olga Bornozi – Capital Link, Mr. Constantine Michalos- Athens Chamber of Commerce & Industry
(ACCI),Mr. Constantine Michalos, and several additional executives from companies that participated in
the 15th Annual Capital Link Forum.
The event was broadcast live on major news stations in the United States and abroad to an audience of
millions of viewers worldwide.
The active support and participation of NYSE Euronext enhances the prestige and the visibility of the
Forum and of Greece to a wide international investment audience.
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Με επιτυχία το 15ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα
Ένα εξαιρετικά σηµαντικό για την ελληνική οικονοµία ∆ιεθνές Συνέδριο έλαβε χώρα µε εντυπωσιακή επιτυχία την Τρίτη
17 ∆εκεµβρίου 2013 στη Νέα Υόρκη στο MetropolitanClub.

Πρόκειται για το 15ο Ετήσιο ΕπενδυτικόΣυνέδριο της CapitalLink για την Ελλάδα, ένα Συνέδριο θεσµός, που διοργανώνεται
κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και οικονοµικών συνθηκών της Ελλάδος και έχει καθιερωθεί σαν την κύρια
πλατφόρµα µέσω της οποίας οι Αµερικανοί επενδυτές ενηµερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία
καθώς και για επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές.

Με ένα άκρως επίκαιρο θέµα «Μια Εποχή Ευκαιριών», το Συνέδριο έδωσε µια αναλυτική επισκόπηση κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, πολιτικών και στόχων στην οικονοµία γενικότερα,
καθώς και των εξελίξεων και προοπτικών ανά κλάδο, µε σκοπό να δώσει ώθηση στη διαδικασία δηµιουργίας θεσµικής εµπιστοσύνης για την Ελλάδα σε πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό
επίπεδο. Κοιτώντας προς το µέλλον ανέδειξε τις τρέχουσες αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες που προωθούνται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες στοχεύουν στην
προσέλκυση άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Το 15ο Ετήσιο Συνέδριο της CapitalLink για την Ελλάδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών µε την υποστήριξη του NewYorkStock Exchange το οποίο
την προηγούµενη µέρα του Συνεδρίου, για να ενισχύσει την προβολή της χώρας µας, διοργάνωσε µε τη CapitalLinkειδική τελετή στο Χρηµατιστήριο, την «Ηµέρα Ελλάδος στη Νέα
Υόρκη».

Στο φετινό Συνέδριο που είχε συµµετοχή ρεκόρ, παραβρέθηκαν πάνω από 1100 Σύνεδροι και διακεκριµένοι οµιλητές από όλο το φάσµα του οικονοµικό-επενδυτικού κοινού όπως
Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, επενδυτικές και εµπορικές τράπεζες, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα καθώς και διεθνή και οµογενειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Κατά γενική οµολογία ήταν και πάλι ένα Who-Is-Who της WallStreet.

23/12/2013 2:40 µµ

.. Εφηµερίδα ΓΕΓΟΝΟΤΑ @ Ράδιο 94,8 ΑΛΜΩΠΙΑ FM: «ΗΜΕΡΑ Τ...

1 of 2

http://aridaia-gegonota.blogspot.gr/2013/12/blog-post_6295.html

«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Στο πλαίσια του 15ου Capital Link
Greek Investor Forum, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link
διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς
τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
εταιριών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την
Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε
ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη
µέρα αυτή.
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
∆ευτέρας 16ης ∆εκεµβρίου 2013, του NYSE
χτύπησαν ο ∆ρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος, Πρόεδρος
& CEO της εισηγµένης στο NYSE MISTRAS GROUP
και ο ∆ρ. Γιάννης Κούστας, της εισηγµένης στο
NYSE, DANAOS CORPORATION.
Στην τελετή λήξεως του Closing Bell, συµµετείχαν
από πλευράς εισηγµένων εταιριών, ο κ. John
Calamos, της CALAMOS INVESTMENTS, ο κ.
Ηρακλής Προκοπάκης της Danaos Corporation, ο
κ. John Gafney της Safe Bulkers, ο κ. Αρης
Πατρινός της Tsakos Energy Navigation, ο κ. Ted Petrone της Navios Maritime
Holdings, ο κ. Νικόλαος Ταβλάριος της Αegean Marine Petroleum Network, ο κ.
Πέτρος Χριστοδούλου της Εθνικής Τραπέζης, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης
Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Ολγα Μπορνόζη, Αντιπρόεδρος της
Capital Link καθώς και ανώτατα στελέχη των εταιριών και οργανισµών που
συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά
δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός
µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και τη
προβολή της Ελλάδος και του Συνεδρίου σ ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό
κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΑΘΗΝΑ κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Μαρία Χερχελετζή
Τηλ: +30 210 610 9800 - Email : ContactGR@capitallink.com
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ κ. Νίκο Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 Email : ContactNY@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε
επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο Οσλο, η
Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών
Σχέσεων και της Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communications). Παράλληλα διοργανώνει ετησίως µία σειρά Επενδυτικών
Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα που αφορούν στους
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Communications). Παράλληλα διοργανώνει ετησίως µία σειρά Επενδυτικών
Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα που αφορούν στους
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Reichenbach: Yπάρχει ενδιαφέρον για
επενδύσεις στην Ελλάδα
esperida / ∆εκεµβρίου, J, 2013

Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση, δήλωσε ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Χορστ Ράιχενµπαχ, σηµειώνοντας ότι µέσα στο 2013 έκανε αποφασιστικά βήµατα προς το δρόµο της ανάκαµψης.

Ο Χορστ Ράιχενµπαχ, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του κατά τη διάρκεια του 15ου ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη σχολίασε ότι επιτεύχθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού, οι
τράπεζες ενοποιήθηκαν και επανακεφαλαιοποιήθηκαν και οι καταναλωτικές τιµές µειώνονται.
«Χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση. Η Επιτροπή και άλλες
προβλέψεις τοποθετούν το 2014 ως τη χρονιά που η οικονοµική ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις και εξαγωγές
αναδεικνύονται ως οι κινητήριες δυνάµεις αυτής της ανάπτυξης» είπε.
Καταλήγοντας, ο κ. Ράιχενµπαχ επισήµανε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και αµοιβαία κεφάλαια έρχονται να
προσθέσουν στη γενικότερη αίσθηση µιας χώρας που βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονοµικής ανάκαµψης.
Ο ίδιος επισήµανε ότι έχει γίνει αξιοσηµείωτη πρόοδος, από την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος,
λ.χ. µε την καλύτερη χρήση των επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισµό των κανονισµών και των εµποδίων,
ο οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Ρευστότητα και επενδύσεις «µονοπώλησαν» τις επαφές Μίχαλου µε Deutsche Bank και Morgan
Stanley στην Νέα Υόρκη
Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
Την ελληνική οικονοµία «διαφήµισαν» στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων,
Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο γενικός γραµµατέας της Ένωσης, Παναγιώτης Αγνιάδης.
Στο περιθώριο εκδηλώσεων της Capital Link και της NYSE Euronext στην Νέα Υόρκη, οι δύο αξιωµατούχοι της Κ.Ε.Ε
συναντήθηκαν µε εκπροσώπους της Morgan Stanley και της Deutsche Bank, προτρέποντάς τους να επενδύσουν στην
ελληνική οικονοµία.
Την τριµερή συνάντηση απασχόλησε παράλληλα, η έλλειψη ρευστότητας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεων και η αδυναµία
πρόσβασης στην τραπεζική χρηµατοδότηση.
Οι Έλληνες αξιωµατούχοι της Κ.Ε.Ε. υπογράµµισαν την ανάγκη επίλυσης του προβλήµατος ρευστότητας, το οποίο ταλανίζει όχι µόνο την Ελλάδα αλλά και
συνολικά, τον ευρωπαϊκό Νότο.
Παράλληλα, προέκριναν την ανάγκη τάχιστης υλοποίησης της τραπεζικής ένωσης στην Ευρωζώνη.
Τέλος, οι Κ. Μίχαλος και Π. Αγνιάδης έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας και στην βελτίωση της επενδυτικής δεινότητας της
χώρας.
www.bankingnews.gr
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Η κυβέρνηση εξορµά στη Wall Street
Η ελληνική συµµετοχή ετοιµάζεται πυρετωδώς για µία διοργάνωση που µπορεί να δώσει
ώθηση στο πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων
12 Νοε 2013 - 06:36

Νέα ελληνική εξόρµηση στην κοιτίδα του καπιταλισµού, τη Wall Street ετοιµάζει η
ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία µε τράπεζες και επιχειρήσεις.
Ο λόγος αφορά στο 15th Annual Investor Forum - Greece που πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, στις 17 ∆εκεµβρίου. Συνδιοργανωτές του
θα είναι το New York Stock Exchange και η Capital Link.
Ο τίτλος της διοργάνωσης θα είναι «Η εποχή των ευκαιριών» (An Era of
Opportunity) και είναι εύγλωττος και αποκαλυπτικός των προθέσεων αυτών που
θα συµµετάσχουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «παρών» θα προσπαθήσει
να δώσει ακόµα και ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε µια
προσπάθεια της Αθήνας να «πουσάρει» όσο το δυνατόν περισσότερο την
εκδήλωση.
Και αυτό γιατί υπάρχει η προσδοκία ότι η εκδήλωση µπορεί ώθηση στην
υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και όχι µόνο. Εννοείται ότι
στη Νέα Υόρκη θα ταξιδέψει και ο επικεφαλής του Ο∆∆ΗΧ, προφανώς όχι για
λόγους ...αναψυχής. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ετοιµάζει την έκδοση µεγάλου
οµολόγου και αναζητά τους εν δυνάµει επενδυτές. Και βεβαίως, εκεί θα είναι µαζί
τους η ηγεσία του ΤΑΙΠΕ∆ που πουλά ό,τι πωλείται στην Ελλάδα σήµερα.
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Ο Γ. Στουρνάρας σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη τον
∆εκέµβριο
[∆ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013]
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Ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας,
αναµένεται να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη για να
µιλήσει στο 15ο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της
Capital Link, στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του
Μανχάταν, στις 17 ∆εκεµβρίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο κ. Στουρνάρας θα
είναι ο κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια του
γεύµατος.
Θέµα του φετινού φόρουµ θα είναι «Η εποχή της
ευκαιρίας» και θα συµµετάσχουν στελέχη
αµερικανικών εταιρειών, τραπεζών, επενδυτικών οµίλων και παράγοντες της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.
Όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα, θα προβληθεί µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά.
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Μεγάλο event για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
Το παρόν αναµένεται να δώσουν ορισµένα από τα µεγαλύτερα ονόµατα της παγκόσµιας
επενδυτικής κοινότητας και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού
06 ∆εκ 2013 - 14:44

Το event θα πραγµατοποιηθεί στο κέντρο της Νέας Υόρκης, την ερχόµενη
εβδοµάδα.
Συγκεκριµένα, στο Metropolitan Center και το παρόν αναµένεται να δώσουν
ορισµένα από τα µεγαλύτερα ονόµατα της παγκόσµιας επενδυτικής κοινότητας
και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το θέµα του; Η Ελλάδα και οι
προοπτικές της.
Ο λόγος αφορά στο 15ο Greek Investor Forum που διοργανώνει το New York
Stock Exchange και η Capital Link. Η πληροφορία της Voria.gr αναφέρει ότι οι
προσκλήσεις έχουν εξαντληθεί, καθώς όλοι θέλουν να βρεθούν γύρω από το ίδιο
τραπέζι µε τον Τζον Πόλσον ή τον Τζώρτζ Σόρρος, που έχουν ήδη δηλώσει
συµµετοχή.
Επενδυτικά funds, όπως το Apollo και το New York Capital, θα στείλουν τους
διαχειριστές τους, ενώ τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την JP Morgan και την
Deutsche Bank, έχουν πει ότι θα βρίσκονται στην πρώτη σειρά των καθισµάτων.
Κοινή είναι η αίσθηση ότι πλέον όλοι θέλουν να αγοράσουν «Ελλάδα», γι' αυτό
και ενδιαφέρονται να ακούσουν για τις προοπτικές που έχει και τις ευκαιρίες που
προσφέρει.
Στο υπουργείο Οικονοµικών, εννοείται ότι, την ίδια ώρα «τρίβουν τα χέρια τους»
από ικανοποίηση...
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Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για την
Ελλάδα
«Η εποχή της ευκαιρίας».
www.amna.gr
aegeantimes.gr
αρχική καταχώρηση στις 13/12/2013, 11:44
τελ. ενηµέρωση 13/12/2013

Περιγραφή

«Σήµερα, υπάρχει µεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα
από τις Ηνωµένες Πολιτείες» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος
Μπορνόζης, πρόεδρος της εταιρείας Capital Link, η οποία την
ερχόµενη Τρίτη διοργανώνει το 15ο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της
στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν, µε θέµα: «Η εποχή της
ευκαιρίας».

Ο κ. Μπορνόζης τόνισε επίσης ότι «η προσωπική ανάµειξη του
πρωθυπουργού ήταν οπωσδήποτε καταλυτική για την προώθηση των
προσπαθειών, µε σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα».
Στην ερώτηση αν βλέπει διαφορά στον τρόπο αντιµετώπισης της
χώρας µας από τη Γουόλ Στριτ και τους επενδυτικούς κύκλους των
Ηνωµένων Πολιτειών, σε σχέση µε πέρυσι, ο κ. Μπορνόζης ανέφερε:
«υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα αυτή την στιγµή.
Παρά τις τελευταίες διακυµάνσεις που υπάρχουν, η κατάσταση στην
Ελλάδα έχει βελτιωθεί σηµαντικά και περνάει το µήνυµα στους
επενδυτές ότι υπάρχουν επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες.
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Το Greek Dream των αµερικανών
επενδυτών
∆ηµοσιεύθηκε 13/12/2013 by — ∆εν υπάρχουν σχόλια ↓

Για µεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα από τις Ηνωµένες
Πολιτείες» κάνει λόγο ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της εταιρείας Capital
Link, ο οποίος τόνισε πως µεγάλο ρόλο παίζει η προσωπική ανάµειξη του
Αντώνη Σαµαρά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,

…
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CAPITAL LINK
Νίκος Μπορνόζης: Μεγαλύτερο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα
13/12/2013

Η προσωπική ανάµειξη του πρωθυπουργού ήταν καταλυτική, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Capital Link Νίκος Μπορνόζης
«Σήµερα, υπάρχει µεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα από τις Ηνωµένες Πολιτείες» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της εταιρείας Capital Link, η οποία την
ερχόµενη Τρίτη διοργανώνει το 15ο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν, µε θέµα «Η εποχή της ευκαιρίας».
Ο κ. Μπορνόζης τόνισε επίσης ότι «η προσωπική ανάµειξη του πρωθυπουργού ήταν οπωσδήποτε καταλυτική για την προώθηση των προσπαθειών, µε σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα».
Στην ερώτηση αν βλέπει διαφορά στον τρόπο αντιµετώπισης της χώρας µας από τη Γουόλ Στριτ και τους επενδυτικούς κύκλους των Ηνωµένων Πολιτειών, σε σχέση µε πέρυσι, ο κ. Μπορνόζης ανέφερε:
«Υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα αυτή την στιγµή. Παρά τις τελευταίες διακυµάνσεις που υπάρχουν, η κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σηµαντικά και περνάει το µήνυµα στους
επενδυτές ότι υπάρχουν επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Κατά συνέπεια, βλέπουµε αρκετά µεγάλο ενδιαφέρον από µέρους των επενδυτών. Κι αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις συµµετοχής στο
συνέδριό µας».
«Το συνέδριό µας καλύπτει όλο το φάσµα των θεµάτων που µπορεί να ενδιαφέρουν σήµερα ένα επενδυτή» ανέφερε ο Μπορνόζης και πρόσθεσε: «∆ηλαδή, την οικονοµία, τις ιδιωτικοποιήσεις και βασικούς
τοµείς, όπως οι τράπεζες, η ενέργεια, τα ακίνητα και η ναυτιλία. Στα πάνελ των συζητήσεων που θα έχουµε θα συµµετάσχουν τεχνοκράτες και από τον κυβερνητικό και από τον ιδιωτικό τοµέα. Μεταξύ άλλων,
θα λάβουν µέρος υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων τραπεζών, η γνώµη των οποίων έχει πάντα ιδιαίτερη απήχηση στο επενδυτικό κοινό. Εποµένως, όταν έχουµε βαρύγδουπα ονόµατα ξένων να µιλάνε για την
Ελλάδα είναι πολύ σηµαντικό, µαζί βέβαια µε αρκετά σηµαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα. Επίσης, για πρώτη φορά θα συµµετάσχουν στις συζητήσεις εκπρόσωποι private equity και hedge funds, που έχουν
επενδύσει στην Ελλάδα και θα µοιραστούν µε το κοινό τη δική τους θετική εµπειρία στον ελληνικό χώρο. Επίσης, θα λάβουν µέρος γνωστοί Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες, προβάλλοντας την άποψη, γιατί η
Ελλάδα πρέπει να αποτελεί κοµµάτι του επενδυτικού χάρτη».
Στην ερώτηση αν οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές βλέπουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα ή αν ακόµη παρατηρείται κάποιος δισταγµός, ο κ. Μπορνόζης υποστήριξε ότι «υπάρχουν και οι µεν και οι δε.
Ορισµένοι έχουν κάνει ένα πρώτο βήµα και άλλοι ακόµη το ψάχνουν. Και αυτό είναι λογικό. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι σήµερα, υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον απ ' ότι υπήρχε ακόµη και πριν λίγο διάστηµα.
Και βέβαια, όσο πιο νωρίς µπει κάποιος στην Ελλάδα, τόσο πιο µεγάλη θα είναι η ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο νωρίς µπαίνεις, τόσο και πιο µεγάλο είναι το ρίσκο. Αλλά, νοµίζω ότι έχει περάσει
πλέον το µήνυµα ότι τα πιο δύσκολα είναι πίσω µας και η πεποίθηση είναι ότι τα πράγµατα θα πάνε προς το καλύτερο».
Τέλος, αναφερόµενος στις συναντήσεις που είχε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς, στη Νέα Υόρκη, µε σηµαντικά στελέχη του επιχειρηµατικού κόσµου των ΗΠΑ, τον περασµένο Σεπτέµβριο, ο πρόεδρος
της Capital Link, επισήµανε: «ο πρωθυπουργός είναι ένας χαρισµατικός άνθρωπος, απόφοιτος της Σχολής Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ και κατά συνέπεια είχε έλθει στην Αµερική και µίλησε
στους επενδυτές στη γλώσσα τους. Αυτό τα λέει όλα. Το να είσαι Αµερικανός επιχειρηµατίας και να έχεις απέναντί σου ένα πρωθυπουργό µε αυτά τα προσόντα, σηµαίνει συζητάς µε έναν ηγέτη που γνωρίζει
το αντικείµενο και τις αγορές. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσωπική ανάµειξη του πρωθυπουργού ήταν οπωσδήποτε καταλυτική για την προώθηση των προσπαθειών για προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα».
O πρόεδρος της εταιρείας Capital Link, η οποία ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια και για 15 συνεχή χρόνια διοργανώνει το ετήσιο Επενδυτικό Φόρουµ στη Νέα Υόρκη, σηµείωσε: «Μπορούµε να πούµε µε περηφάνια
ότι είναι το µόνο συνέδριο για την Ελλάδα, που έχει τόσο µακρά και επιτυχηµένη παρουσία εκτός Ελλάδας. Πιστεύω ότι το έχουµε κτίσει σωστά, είναι ένα συνέδριο ποιοτικό, ανταποκρινόµενο στα στάνταρ των
επενδυτών και της Γουόλ Στριτ και παρουσιάζει µοναδικές ευκαιρίες όχι µόνο για πληροφόρηση, αλλά και για networking».
Κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια του γεύµατος του συνεδρίου την Τρίτη θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα. Αρχικά, είχε ανακοινωθεί ότι ο κ.
Στουρνάρας θα επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη για να µιλήσει στο συνέδριο. Την προηγούµενη µέρα, στις 16 ∆εκεµβρίου, οι συµµετέχοντες στο συνέδριο θα επισκεφθούν, όπως κάθε χρόνο, τη Γουόλ Στριτ. Το
βράδυ της ίδιας µέρας, θα τιµηθεί ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων».
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Capital Link: Μεγαλύτερο το επενδυτικό ενδιαφέρον στις ΗΠΑ
για την Ελλάδα
«Σήµερα, υπάρχει µεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα από τις
Ηνωµένες Πολιτείες» δήλωσε ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της εταιρείας
Capital Link, η οποία την ερχόµενη Τρίτη διοργανώνει το 15ο ετήσιο επενδυτικό
φόρουµ της στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν, µε θέµα: «Η εποχή της
ευκαιρίας».

Αγγελίες

| Αρχείο Εκδόσεων

Γυναίκα

Europages

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Οικονοµικές ειδήσεις | Γενικές ειδήσεις

Τελευταία ενηµέρωση
Capital Link: Μεγαλύτερο το επενδυτικό ενδιαφέρον στις
ΗΠΑ για την Ελλάδα (10:42)
Ιρλανδικό µοντέλο για τα «κόκκινα» δάνεια (09:11)
Εκπτώσεις και απαλλαγές µόνο σε όσους δεν έχουν χρέη
σε Ταµεία και εφορία (06:38)
Εφοδος των εφοριακών σε σπίτια που δηλώνονται ως
επαγγελµατική στέγη (06:30)
Πώς θα φορολογηθούν τα ακίνητα το 2014 (06:25)

Ο κ. Μπορνόζης τόνισε επίσης ότι «η
προσωπική ανάµειξη του πρωθυπουργού
ήταν οπωσδήποτε καταλυτική για την
προώθηση των προσπαθειών, µε σκοπό
την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα».

Υπουργείο Οικονοµικών: Καµία αλλαγή στην
προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος για προσωπικές
εταιρίες (22:22)
Χωρίς συµφωνία η συζήτηση για µισθολογικό κόστος και
οµαδικές απολύσεις µε τρόικα (22:17)
περισσότερα

Στην ερώτηση αν βλέπει διαφορά στον
τρόπο αντιµετώπισης της χώρας µας από
τη Wall Street και τους επενδυτικούς
κύκλους των Ηνωµένων Πολιτειών, σε
σχέση µε πέρυσι, ο κ. Μπορνόζης
ανέφερε: «υπάρχει µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για την Ελλάδα αυτή την
στιγµή. Παρά τις τελευταίες διακυµάνσεις
που υπάρχουν, η κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σηµαντικά και περνάει το µήνυµα στους
επενδυτές ότι υπάρχουν επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Κατά συνέπεια, βλέπουµε αρκετά
µεγάλο ενδιαφέρον από µέρους των επενδυτών. Κι' αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις συµµετοχής
στο συνέδριό µας».

Γραφήµατα

Το «συνέδριό µας καλύπτει όλο το φάσµα των θεµάτων που µπορεί να ενδιαφέρουν σήµερα ένα
επενδυτή», ανέφερε ο Μπορνόζης και πρόσθεσε: «∆ηλαδή, την οικονοµία, τις ιδιωτικοποιήσεις και
βασικούς τοµείς, όπως οι τράπεζες, η ενέργεια, τα ακίνητα και η ναυτιλία. Στα πάνελ των συζητήσεων
που θα έχουµε θα συµµετάσχουν τεχνοκράτες και από τον κυβερνητικό και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Μεταξύ άλλων, θα λάβουν µέρος υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων τραπεζών, η γνώµη των οποίων έχει
πάντα ιδιαίτερη απήχηση στο επενδυτικό κοινό. Εποµένως, όταν έχουµε βαρύγδουπα ονόµατα ξένων
να µιλάνε για την Ελλάδα είναι πολύ σηµαντικό, µαζί βέβαια µε αρκετά σηµαντικά πρόσωπα από την
Ελλάδα. Επίσης, για πρώτη φορά θα συµµετάσχουν στις συζητήσεις εκπρόσωποι private equity και
hedge funds, που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα και θα µοιραστούν µε το κοινό τη δική τους θετική
εµπειρία στον ελληνικό χώρο. Επίσης, θα λάβουν µέρος γνωστοί Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες,
προβάλλοντας την άποψη, γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποτελεί κοµµάτι του επενδυτικού χάρτη».

O πρόεδρος της εταιρείας Capital Link, η οποία ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια και για 15 συνεχή χρόνια
διοργανώνει το ετήσιο Επενδυτικό Φόρουµ στη Νέα Υόρκη, σηµείωσε: «µπορούµε να πούµε µε
περηφάνια ότι είναι το µόνο συνέδριο για την Ελλάδα, που έχει τόσο µακρά και επιτυχηµένη παρουσία
εκτός Ελλάδας. Πιστεύω ότι το έχουµε κτίσει σωστά, είναι ένα συνέδριο ποιοτικό, ανταποκρινόµενο
στα στάνταρ των επενδυτών και της Γουόλ Στριτ και παρουσιάζει µοναδικές ευκαιρίες όχι µόνο για
πληροφόρηση, αλλά και για networking».
Κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια του γεύµατος του συνεδρίου την Τρίτη θα είναι ο υπουργός
Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα. Αρχικά, είχε ανακοινωθεί ότι

Καιρός

Αφιερώµατα

Instagram: Νέα υπηρεσία
αποστολής προσωπικών
µηνυµάτων (βίντεο)

Στην ερώτηση αν οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές βλέπουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα ή αν
ακόµη παρατηρείται κάποιος δισταγµός, ο κ. Μπορνόζης υποστήριξε ότι «υπάρχουν και οι µεν και οι
δε. Ορισµένοι έχουν κάνει ένα πρώτο βήµα και άλλοι ακόµη το ψάχνουν. Και αυτό είναι λογικό.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι σήµερα, υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον απ ' ότι υπήρχε ακόµη και πριν
λίγο διάστηµα. Και βέβαια, όσο πιο νωρίς µπει κάποιος στην Ελλάδα, τόσο πιο µεγάλη θα είναι η
ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο νωρίς µπαίνεις, τόσο και πιο µεγάλο είναι το ρίσκο. Αλλά,
νοµίζω ότι έχει περάσει πλέον το µήνυµα ότι τα πιο δύσκολα είναι πίσω µας και η πεποίθηση είναι ότι
τα πράγµατα θα πάνε προς το καλύτερο».
Τέλος, αναφερόµενος στις συναντήσεις που είχε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς, στη Νέα Υόρκη,
µε σηµαντικά στελέχη του επιχειρηµατικού κόσµου των ΗΠΑ, τον περασµένο Σεπτέµβριο, ο πρόεδρος
της Capital Link, επισήµανε: «ο πρωθυπουργός είναι ένας χαρισµατικός άνθρωπος, απόφοιτος της
Σχολής Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ και κατά συνέπεια είχε έλθει στην Αµερική και
µίλησε στους επενδυτές στη γλώσσα τους. Αυτό τα λέει όλα. Το να είσαι Αµερικανός επιχειρηµατίας
και να έχεις απέναντί σου ένα πρωθυπουργό µε αυτά τα προσόντα, σηµαίνει συζητάς µε έναν ηγέτη
που γνωρίζει το αντικείµενο και τις αγορές. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσωπική ανάµειξη του
πρωθυπουργού ήταν οπωσδήποτε καταλυτική για την προώθηση των προσπαθειών για προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα».

Χρήσιµα

Μία νέα υπηρεσία έρχεται από το
δηµοφιλές Instagram, όπου θα δίνει
την δυνατότητα άµεσης ανταλλαγής
...

Ο αρχαιότερος πρόγονός µας
είναι ένα... ζελέ
Οι επιστήµονες έως τώρα πίστευαν ότι
στη βαθύτερη ρίζα του οικογενειακού
δένδρου των ζώων, βρισκόταν...
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ο κ. Στουρνάρας θα επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη για να µιλήσει στο συνέδριο. Την προηγούµενη µέρα,
στις 16 ∆εκεµβρίου, οι συµµετέχοντες στο συνέδριο θα επισκεφθούν, όπως κάθε χρόνο, τη Γουόλ
Στριτ. Το βράδυ της ίδιας µέρας, θα τιµηθεί ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος «για τη
συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων».

Εκπτώσεις και απαλλαγές µόνο σε όσους δεν έχουν
χρέη σε Ταµεία και εφορία
Μεξικό: Βουλευτής βγήκε από τα ρούχα του για την
ενεργειακή µεταρρύθµιση
Γιουρόπα Λιγκ: Ισόπαλος και δεύτερος ο ΠΑΟΚ µε
Άλκµααρ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι πραγµατικά αλλάζει για τις καταθέσεις - Εννέα
απαντήσεις στα πιο κρίσιµα ερωτήµατα
Tweet

∆ηµοσίευση : 13 ∆εκεµβρίου 2013

Share
Share

Οι απεργοί του ΕΚΠΑ θα δηλώσουν αν απήργησαν...

Advertiser Link
- Προσιτά δίδακτρα & υποτροφίες
- Ισχυρά επαγγελµατικά προσόντα

Shopping

Φθηνές πτήσεις Θεσσ/νίκη
www.viva.gr

Τα φθηνότερα εισιτήρια είναι εδώ! Αγορά online εύκολα σε 1
λεπτό.

Τελευταία Νέα
Πολιτική
- Τροπολογία για άµεσα µέτρα ανακούφισης των ευπαθών οµάδων, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
- Βενιζέλος - Νταβούτογλου: «Κλειδί» το Κυπριακό

Οικονοµία
- Στην 6η χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά η Ελλάδα, όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των

νοικοκυριών
- Αντίθετος σε νέους φόρους στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές ο Σύνδεσµος Μελών

Χρηµατιστηρίων Αθηνών
Επιχειρήσεις
- Τη διαµόρφωση «Συµφώνου Βιοµηχανικής Πολιτικής» προτείνει ο ΣΕΒ
- Περαιτέρω µείωση 8,3% στις κατασκευές, το γ΄ τρίµηνο

∆ιεθνής Οικονοµία
- Μικρή άνοδος του Nikkei, µεικτά πρόσηµα στην υπόλοιπη Ασία
- ΗΠΑ: Έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισµού από τη Βουλή

Ελλάδα
- Ανοίγει µε... απεργίες το ΕΚΠΑ
- Εκδηλώσεις µνήµης στα Καλάβρυτα για τα 70 χρόνια από το Ολοκαύτωµα

Κόσµος
- Για «υποκρισία» του ∆ΝΤ έκανε λόγο ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, Πάσος Κοέλιο
- Η ιταλική κυβέρνηση καταργεί την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων

Πολιτισµός
- Νέο τεύχος του «gr design» µε συνέντευξη Milton Glaser
- Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες

Αθλητισµός
- Γιουρόπα Λιγκ: Ισόπαλος και δεύτερος ο ΠΑΟΚ µε Άλκµααρ
- Συνεχίζει αήττητος ο Ολυµπιακός στην Ευρωλίγκα
[ Aρχή σελίδας ]
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«Ηµέρα της Ελλάδας» σήµερα στη Wall Street
Στην σηµερινή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη
οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Σχολιάστε
0

5

+1

0

& δείτε τα σχόλια
0

0

«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» θα είναι η σηµερινή,
στο πλαίσιο του 15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek Investor
Forum), το οποίο θα πραγµατοποιηθεί αύριο Τρίτη στο Μανχάταν, µεταδίδει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν
της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο
συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής
µεγαλούπολης θα αναρτήσει και φέτος την ελληνική σηµαία στη Wall Street και
έχει εκδώσει ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στην σηµερινή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την
Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και
την προβολή της Ελλάδας και του συνεδρίου σ' ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό».

Σήµερα το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών
επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων», όπως υπογραµµίζεται από τους διοργανωτές του συνεδρίου, θα
τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος και ο οποίος, σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, ανήκει
στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι µεγάλων
επενδυτικών και επιχειρηµατικών οµίλων από τις ΗΠΑ, καθώς και Έλληνες επιχειρηµατίες, κεντρικός οµιλητής,
κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση
από την Αθήνα.
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"Ηµέρα της Ελλάδας" στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Κυριακή, 15 ∆εκέµβριος 2013 - 20:30
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» θα είναι η αυριανή, στο πλαίσιο του 15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek Investor Forum), το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τρίτη στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext
και των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει και φέτος την ελληνική σηµαία στη Γουόλ Στριτ και έχει εκδώσει ειδικά αναµνηστικά
µετάλλια για να τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στην αυριανή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη
οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και την προβολή της Ελλάδας και του συνεδρίου σ΄ ένα ευρύτατο διεθνές
επενδυτικό κοινό».
Αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων», όπως υπογραµµίζεται από τους
διοργανωτές του συνεδρίου, θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος και ο οποίος, σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, ανήκει στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι µεγάλων επενδυτικών και επιχειρηµατικών οµίλων από τις ΗΠΑ, καθώς και Έλληνες
επιχειρηµατίες, κεντρικός οµιλητής, κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.capital.gr/news.asp?id=1925522
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Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης κηρύχθηκε η ∆ευτέρα

December 15, 2013 Ελλάδα, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο
Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» θα είναι η σηµερινή, στο πλαίσιο του 15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek Investor Forum), το
οποίο θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο
NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει και φέτος την ελληνική σηµαία στη Γουόλ Στριτ και έχει εκδώσει ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στη σηµερινή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και
στελέχη οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και την προβολή της Ελλάδας και του συνεδρίου σ’ ένα ευρύτατο
διεθνές επενδυτικό κοινό».
Σήµερα το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων», όπως υπογραµµίζεται
από τους διοργανωτές του συνεδρίου, θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος και ο οποίος, σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, ανήκει στους 400 πλουσιότερους
Αµερικανούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι µεγάλων επενδυτικών και επιχειρηµατικών οµίλων από τις ΗΠΑ, καθώς και
Έλληνες επιχειρηµατίες, κεντρικός οµιλητής, κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα.
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«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» θα είναι η ∆ευτέρα, στο πλαίσιο του 15ου
ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek
Investor Forum), που θα λάβει χώρα την ερχόµενη
Τρίτη στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα αναρτήσει και
φέτος την ελληνική σηµαία ενώ το καµπανάκι λήξης
(Closing Bell) της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν Έλληνες
επιχειρηµατίες και στελέχη οργανισµών και
τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής
αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα
συµµετέχουν στο συνέδριο.
Αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών
και επενδυτικών σχέσεων», θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος που σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes,
ανήκει στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς.
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Η Γουόλ Στριτ ανακήρυξε τη ευτέρα ως «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» θα είναι η ευτέρα, στο πλαίσιο του
15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek Investor Forum), το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τρίτη στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής
αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει
και φέτος την ελληνική σηµαία στη Γουόλ Στριτ και έχει εκδώσει ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για
να τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στην αυριανή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης θα λάβουν µέρος
Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και την προβολή της Ελλάδας και του
συνεδρίου σ' ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό».

Αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων»,
όπως υπογραµµίζεται από τους διοργανωτές του συνεδρίου, θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος και ο οποίος, σύµφωνα µε το
περιοδικό Forbes, ανήκει στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι µεγάλων επενδυτικών και επιχειρηµατικών οµίλων
από τις ΗΠΑ, καθώς και Έλληνες επιχειρηµατίες, κεντρικός οµιλητής, κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης
Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα.
newpost.gr
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Ηµέρα της Ελλάδας στη Γουόλ Στριτ
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» θα είναι η ∆ευτέρα, στο πλαίσιο του 15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek Investor Forum), το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τρίτη στο Μανχάταν.

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE
Euronext και των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει και φέτος την ελληνική σηµαία στη Γουόλ Στριτ και έχει εκδώσει ειδικά αναµνηστικά
µετάλλια για να τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στην αυριανή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη
οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι µεγάλων επενδυτικών και επιχειρηµατικών οµίλων από τις ΗΠΑ, καθώς και Έλληνες επιχειρηµατίες, κεντρικός
οµιλητής, κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας.
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ΗΠΑ: Η Γουόλ Στριτ ανακήρυξε την αυριανή µέρα ως «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
16 εκεµβρίου 2013 (00:00 UTC+2)
του ανταποκριτή µας Π. Παναγιώτου
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» θα είναι η αυριανή, στο πλαίσιο του 15ου
ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek Investor Forum), το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την
ερχόµενη Τρίτη στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής
αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει και
φέτος την ελληνική σηµαία στη Γουόλ Στριτ και έχει εκδώσει ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να
τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στην αυριανή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη οργανισµών
και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το
κύρος και την προβολή της Ελλάδας και του συνεδρίου σ' ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό».
Αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των
ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων», όπως υπογραµµίζεται από τους
διοργανωτές του συνεδρίου, θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος και ο οποίος,
σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, ανήκει στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι
µεγάλων επενδυτικών και επιχειρηµατικών οµίλων από τις ΗΠΑ, καθώς και Έλληνες επιχειρηµατίες,
κεντρικός οµιλητής, κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης
Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα.
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«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» θα είναι η σηµερινή, στο
πλαίσιο του 15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek Investor Forum),
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τρίτη στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της
ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει και φέτος την ελληνική σηµαία
στη Γουόλ Στριτ και έχει εκδώσει ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στην αυριανή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και την προβολή της
Ελλάδας και του συνεδρίου σ' ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό».

Αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και
επενδυτικών σχέσεων», όπως υπογραµµίζεται από τους διοργανωτές του συνεδρίου, θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον
Κάλαµος και ο οποίος, σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, ανήκει στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι µεγάλων επενδυτικών και
επιχειρηµατικών οµίλων από τις ΗΠΑ, καθώς και Έλληνες επιχειρηµατίες, κεντρικός οµιλητής, κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα
είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα.
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Η ελληνική σηµαία θα αναρτηθεί σήµερα, ∆ευτέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. ∆ιαβάστε γιατί
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"Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" είναι σήµερα, ∆ευτέρα, στο πλαίσιο του 15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ (Capital Link Greek
Investor Forum), το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τρίτη στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι
εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει και φέτος την ελληνική σηµαία στη Γουόλ Στριτ και έχει
εκδώσει ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στην αυριανή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης (Closing Bell) της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης θα λάβουν µέρος
Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη οργανισµών και τραπεζών από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και την προβολή της Ελλάδας και του συνεδρίου
σ' ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό».
Αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων», όπως
υπογραµµίζεται από τους διοργανωτές του συνεδρίου, θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος και ο οποίος, σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes,
ανήκει στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο συνέδριο της Τρίτης, όπου θα λάβουν µέρος στελέχη και εκπρόσωποι µεγάλων επενδυτικών και επιχειρηµατικών οµίλων από τις
ΗΠΑ, καθώς και Έλληνες επιχειρηµατίες, κεντρικός οµιλητής, κατά τη διάρκεια του γεύµατος, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε
ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Hµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης –
Αρχίζει το Capital Link Greek
Investor Forum
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∆ηµοσιεύθηκε 16/12/2013 by — 0 Σχόλια ↓

«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» είναι σήµερα ∆ευτέρα, στο πλαίσιο του
15ου ετήσιου επενδυτικού φόρουµ -Capital Link Greek Investor Forum-, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί αύριο στο Μανχάταν.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής
αποστολής, των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
των εταιρειών που θα συµµετέχουν στο συνέδριο.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, το Χρηµατιστήριο της αµερικανικής µεγαλούπολης θα αναρτήσει και
φέτος την ελληνική σηµαία στη Γουόλ Στριτ και έχει εκδώσει ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να
τιµήσει την ελληνική συµµετοχή.
Στη σηµερινή τελετή για να χτυπήσουν το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης, θα λάβουν µέρος Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη οργανισµών και τραπεζών
από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Όπως τονίζεται σε σχετικό ανακοινωθέν, «η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το
κύρος και την προβολή της Ελλάδας και του συνεδρίου σ’ ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό».
Απόψε το βράδυ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, για τη συµβολή του στη σύσφιξη των
ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων, θα τιµηθεί ο οµογενής
επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος και ο οποίος, σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, ανήκει στους 400
πλουσιότερους Αµερικανούς.
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70 εισηγµένων ελληνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για την µεγαλύτερη αποστολή της χώρας µας στην Μέκκα
του καπιταλισµού από ενάρξεως της οικονοµικής κρίσης, ενώ περίπου 15µελές θα είναι µόνο το κυβερνητικό
κλιµάκιο.
Οι διοργανωτές της αποστολής κάνουν λόγια για συµµετοχή – µαµούθ και από τις δύο πλευρές. Και αυτό γιατί
τα στελέχη των αµερικανικών funds και τραπεζών που έχουν πει ότι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή την
παρουσίαση, είναι πάνω από 100! Τέτοιος συνωστισµός, λένε οι παλαιότεροι, δεν είχε σηµειωθεί ούτε τις µέρες
του '99, που φαίνεται ότι – για κάποιον λόγο – αναβιώνουν, από πλευράς επενδυτικού ενδιαφέροντος.
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Ο µόνος απών του, ουσιαστικά, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος ήθελε να
συµµετάσχει στο ταξίδι, αλλά τελικώς θα περιορισθεί σε µία απευθείας οµιλία, µέσω video, από την Αθήνα.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα τιµηθεί ο οµογενής επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος, ο οποίος, σύµφωνα µε το
περιοδικό Forbes, ανήκει στους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς, «για τη συµβολή του στη σύσφιξη των
ελληνοαµερικανικών επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων», όπως υπογραµµίζεται σε σχετική
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Οµαδική «απόβαση» Ελλήνων επιχειρηµατιών στη Νέα
Υόρκη
Θα συµµετάσχουν στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται για το µέλλον και τις
προοπτικές της ελληνικής επιχειρηµατικότητας και κατ' επέκταση της οικονοµία
16 ∆εκ 2013 - 14:30

Κατά κύµατα, αναχώρησαν από χθες το πρωί Έλληνες επιχειρηµατίες και
τραπεζίτες για τη Νέα Υόρκη. Άλλοι, µέσω Φρανκφούρτης και άλλοι µέσω
Λονδίνου. Μαζί τους και στελέχη του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης.
Στο σύνολο τους, όλοι οι παραπάνω, πηγαίνουν στη Μέκκα του καπιταλισµού για
να συµµετάσχουν στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται εκεί για το µέλλον
και τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηµατικότητας και κατ' επέκταση της
οικονοµίας (διοργανώνεται από την Capital Link).
Επισήµως, µέχρι σήµερα το πρωί, συµµετοχή είχαν δηλώσει πάνω από 70
παράγοντες της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας, ωστόσο, θεωρείται σχεδόν
σίγουρο ότι όταν ξεκινούν οι εργασίες του event, αργά το απόγευµα σήµερα, θα
φτάσουν στους 90.
Από την άλλη πλευρά, στο ακροατήριο της ελληνικής αποστολής υπολογίζεται ότι
θα βρεθούν περισσότεροι από 150 Αµερικανοί διαχειριστές επενδυτικών funds και
τραπεζών.
Συµµετοχή έχουν δηλώσει όλα τα µεγάλα ονόµατα από την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού, γεγονός το οποίο προοιωνίζει ότι η επιτυχία του φετινού
εγχειρήµατος θα είναι άνευ προηγουµένου.

1 of 1

17/12/2013 10:52 πµ

Real.gr

1 of 2

http://www.real.gr/DefaultPrint.aspx?page=arthroprint&id=284083

Αρχική > Οικονοµία, Time, Twitter

Ηµέρα της Ελλάδος στη Wall Street
17/12/2013 9:40:06 πµ

«Ο ελληνικός λαός έχει µακρά παράδοση και ένδοξη ιστορία σε
θέµατα δηµιουργίας, καινοτοµίας και αποφασιστικότητας. Και υπό
την ηγεσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η χώρα ξαναµπαίνει
σε σωστό δρόµο. Πραγµατικά, οι ενδείξεις και οι προοπτικές είναι
ενθαρρυντικές» τόνισε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Τζον
Κάλαµος, ο οποίος τιµήθηκε στο πλαίσιο του 15ου ετήσιου
επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα.
Σε εκδήλωση µετά δείπνου, στο New York Yacht Club, σήµερα το πρωί (ώρα Ελλάδας), ο πρέσβης της
χώρας µας στις Ηνωµένες Πολιτείες, Χρίστος Παναγόπουλος, απένειµε στον κ. Κάλαµο (πρόεδρο και
∆ιευθύνων Σύµβουλο της Calamos Investments) το "Capital Link Leadership Award" για το 2013, ένα
βραβείο το οποίο δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την «εξαιρετική συµβολή» του, όπως
επισηµάνθηκε, στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το "Capital Link Leadership Award" για το 2012
είχε απονεµηθεί στον Ανδρέα Λιβέρη (πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company) για
τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτής του «Hellenic Initiative».
Ο τιµώµενος ευχαρίστησε τους διοργανωτές του φόρουµ, επισηµαίνοντας ότι «η απονοµή του σηµερινού
βραβείου από έναν οργανισµό του κύρους της Capital Link, η οποία έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδας στο διεθνές επιχειρηµατικό, επενδυτικό και τραπεζικό κοινό, αποτελεί
ιδιαίτερη τιµή για µένα».
Η εικόνα της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό κοινό
Ο κ. Κάλαµος ανέφερε, επίσης, ότι «η αγάπη και η προσήλωσή µου στην Ελλάδα πηγάζει από προσωπικά
µου βιώµατα και από την καρδιά µου. Είµαι γιος µετανάστη και αποδίδω µεγάλο κοµµάτι της επιτυχίας µου
στις αξίες που µου δίδαξαν οι γονείς µου, όπως επίσης και στις διδασκαλίες των Ελλήνων φιλοσόφων. Ο
ελληνικός λαός έχει µακρά παράδοση και ένδοξη ιστορία σε θέµατα δηµιουργίας, καινοτοµίας και
αποφασιστικότητας. Και υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η χώρα ξαναµπαίνει σε σωστό
δρόµο. Πραγµατικά, οι ενδείξεις και οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές».
Παρουσιάζοντας τον τιµώµενο, τόσο ο πρέσβης κ. Παναγόπουλος, όσο και ο πρόεδρος της Capital Link,
Νικόλαος Μπορνόζης, υπογράµµισαν το γεγονός ότι ο Τζον Κάλαµος έχει συµβάλει πολλαπλώς στη βελτίωση
της εικόνας της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό µέσα από ιδιωτικές συνοµιλίες και
συναντήσεις στρατηγικής σηµασίας µε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και µε
επανειληµµένες τοποθετήσεις του σε διεθνή συνέδρια. Επί πλέον, ηγούµενος ενός επενδυτικού οµίλου 28
δισεκατοµµυρίων δολαρίων, µε διεθνή αναγνώριση, ανέπτυξε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο για τον κ. Κάλαµο, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον κ.
Παναγόπουλος τόνισε: «Πραγµατικά, δεν θα µπορούσε να βρει κανείς καλύτερο παράδειγµα επιτυχηµένου
επιχειρηµατία, Αµερικανού ελληνικής καταγωγής, από τον Τζον Κάλαµο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει
ξεχάσει τις ρίζες του. Στο Σικάγο τιµά την Ελλάδα και η Ελλάδα τον τιµά µε το Μουσείο (Εθνικό Ελληνικό
Μουσείο). Αλλά, δεν είναι µόνο αυτό. Είναι πολυσχιδής η προσφορά του για διατήρηση της ελληνικής
κληρονοµιάς. Παράλληλα, η επιτυχηµένη δραστηριοποίησή του στις επιχειρήσεις, µας κάνει όλους
περήφανους. Τον συγχαίρω και ελπίζω να υπάρξουν µιµητές του Τζον Κάλαµος».
Στο επίκεντρο η ελληνική οικονοµία
Το δείπνο προλόγισε ο επιχειρηµατίας Πάνος Παπάζογλου (Country Managing Partner / CSE South Cluster
Leader της Ernst & Young), κάνοντας λόγο για «σηµαντική πρόοδο και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στην
ελληνική οικονοµία, µετά από επίπονες προσπάθειες αρκετών ετών». Επίσης, αναφέρθηκε και «στις
σηµαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωζώνη,
ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονοµίας των χωρών της Ευρώπης».
Ο Νικόλαος Μπορνόζης ανέφερε ότι «οι Αµερικανοί επενδυτές επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την
Ελλάδα και παρά τις σηµαντικές προκλήσεις που αποµένουν, κυριαρχεί η πεποίθηση ότι τα χειρότερα
ανήκουν πλέον στο παρελθόν». Επίσης, τόνισε τη σηµασία και τη συµβολή προσωπικοτήτων, όπως του Τζον
Κάλαµος, που είναι αναγνωρισµένοι και καταξιωµένοι στην αµερικανική επιχειρηµατική κοινότητα, για την
αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδας σαν επενδυτικό προορισµό.
Ανάµεσα στους παραβρισκόµενους στο δείπνο ήταν ο µόνιµος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ,
πρέσβης Μιχάλης Σπινέλλης, οι γενικοί πρόξενοι της Ελλάδας και της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Γιώργος
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Ηλιόπουλος και Κούλα Σοφιανού, αντίστοιχα, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και επενδυτικών
οίκων.
Σήµερα επενδυτικό φόρουµ
Σήµερα, θα πραγµατοποιηθεί το 15ο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης, µε θέµα: «Μία Εποχή Ευκαιριών» και µε συµµετοχή 1.000 και πλέον συνέδρων.
Στο πλαίσια του 15ου Capital Link Greek Investor Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, σε
συνεργασία µε την Capital Link, διοργάνωσε χθες ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδας, την «Ηµέρα
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα, το Χρηµατιστήριο παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµή της ελληνικής αποστολής, των
εταιριών ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο συνέδριο.
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
Στο µεταξύ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η Γουόλ Στριτ τίµησε χθες
την χώρα µας µε την «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Η ελληνική σηµαία
αναρτήθηκε στην είσοδο του Χρηµατιστηρίου, το οποίο εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει
τη µέρα αυτή.
Το καµπανάκι της λήξης των χθεσινών εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης χτύπησαν ο δρ.
Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP) και ο δρ. Γιάννης
Κούστας (της εισηγµένης στο NYSE, DANAOS CORPORATION).
Στην τελετή µετείχαν από πλευράς εισηγµένων εταιριών, οι: Τζον Κάλαµος, Ηρακλής Προκοπάκης (Danaos
Corporation), John Gafney (Safe Bulkers), Αρης Πατρινός (Tsakos Energy Navigation), Ted Petrone (Navios
Maritime Holdings), Νικόλαος Ταβλάριος (Αegean Marine Petroleum Network), Πέτρος Χριστοδούλου
(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος), Νικόλαος Μπορνόζης (πρόεδρος της Capital Link) και η κυρία Όλγα Μπορνόζη
(αντιπρόεδρος της Capital Link), καθώς και ανώτατα στελέχη των εταιριών και οργανισµών που
συµµετέχουν στο φόρουµ. Επίσης, ήταν παρόντες ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χρίστος
Παναγόπουλος, ο γενικός πρόξενος, Γιώργος Ηλιόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μίχαλος πρόεδρος του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
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Ετος 15ο

ΤΡΙΤΗ, 17, ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.
Η " KOUTOUZIS.GR" είναι έργο συντακτικής οµάδας. ∆ιαβάζεται σε όλη την υφήλιο.∆ίνει
προτεραιότητα στις ειδήσεις που δεν δηµοσιεύουν τα µεγάλα ΜΜΕ.Κλικ εδώ για περισσότερα.

«Ηµέρα Ελλάδος»

οργανώθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπως µας ενηµέρωσαν
ου

συνεργάτες µας από την Αµερικανική µεγαλούπολη, στο πλαίσια του 15 Capital Link Greek Investor Forum, από
το Χρηµατιστήριο σε συνεργασία µε την Capital Link. Η ειδική εκδήλωση έγινε τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013, µε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της ∆ευτέρας 16ης ∆εκεµβρίου 2013, του NYSE χτύπησαν ο ∆ρ.
Σωτήριος Βαχαβιώλος, πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE MISTRAS GROUP και ο ∆ρ. Γιάννης Κούστας, της
εισηγµένης στο NYSE, DANAOS CORPORATION.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίχαλος: Η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει σε
θετική τροχιά
ΑΘΗΝΑ 17/12/2013
Πρόσκληση προς τις αµερικανικές επιχειρήσεις
να επενδύσουν στην Ελλάδα, απηύθυνε ο
πρόεδρος
του
Επιµελητηρίου της

Εµποροβιοµηχανικού
Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κ.

Μίχαλος, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 15ο
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα
που διοργανώνει η Capital Link.
Ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στην πρόοδο που
έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστηµα στην
Ελλάδα, σηµειώνοντας πως «παρά το γεγονός
ότι σηµαντικές προκλήσεις παραµένουν, η
αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονοµία έχει
εισέλθει πλέον σε θετική τροχιά που οδηγεί
όχι µόνο στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, αλλά
κυρίως στη διαρθρωτική προσαρµογή και στην
αλλαγή αναπτυξιακού προσανατολισµού».
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήµανε ειδικότερα
την εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείµµατος,
την εξισορρόπηση του εµπορικού ισοζυγίου, την πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις που καταγράφονται από
διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα για τη διευκόλυνση της
επιχειρηµατικότητας, την προστασία των επενδυτών, την ίδρυση επιχειρήσεων, κ.α.
«Η χώρα οικοδοµεί ξανά το προφίλ ενός ελκυστικού και φιλόξενου προορισµού για επενδύσεις. Κι αυτό
έχει ήδη γίνει αντιληπτό από τη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα», τόνισε ο κ. Μίχαλος αναφερόµενος σε
µεγάλης κλίµακας επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ή ανακοινωθεί το τελευταίο διάστηµα από
επιχειρήσεις και funds όπως: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts, Qatar Petroleum, Arabsat,
PSP Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital, άλλες που υλοποιούνται από
µεγάλες εταιρείες όπως η Cosco, η Huwaei, η ZTE, η PhilipMorris, η SAP, η Hewlet Packard, η Procter &
Gamble, η Unilever και ο αγωγός φυσικού αερίου TAP.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήµανε την ανάγκη αποφασιστικότερων κινήσεων σε επίπεδο ΕΕ, µε
στόχο την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµά της µε την ολοκλήρωση της
τραπεζικής ενοποίησης και τη δηµιουργία συστήµατος κοινής εποπτείας, κοινού ταµείου εκκαθάρισης
αφερέγγυων τραπεζών και πανευρωπαϊκού συστήµατος εγγύησης καταθέσεων.
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«Η χώρα οικοδοµεί ξανά το προφίλ ενός ελκυστικού και φιλόξενου
προορισµού για επενδύσεις»
Πρόσκληση προς τις αµερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρόεδρος του
Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κ. Μίχαλος, µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο
15ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link.
Ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστηµα στην Ελλάδα,
σηµειώνοντας πως «παρά το γεγονός ότι σηµαντικές προκλήσεις παραµένουν, η αλήθεια είναι ότι η
ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει πλέον σε θετική τροχιά που οδηγεί όχι µόνο στη δηµοσιονοµική εξυγίανση,
αλλά κυρίως στη διαρθρωτική προσαρµογή και στην αλλαγή αναπτυξιακού προσανατολισµού».
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήµανε ειδικότερα την εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείµµατος, την
εξισορρόπηση του εµπορικού ισοζυγίου, την πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις που καταγράφονται από διεθνείς
οργανισµούς όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, την
προστασία των επενδυτών, την ίδρυση επιχειρήσεων, κ.α.
«Η χώρα οικοδοµεί ξανά το προφίλ ενός ελκυστικού και φιλόξενου προορισµού για επενδύσεις. Κι αυτό έχει
ήδη γίνει αντιληπτό από τη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα», τόνισε ο κ. Μίχαλος.
Για του λόγου το αληθές αναφέρθηκε σε µεγάλης κλίµακας επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ή ανακοινωθεί
το τελευταίο διάστηµα από επιχειρήσεις και funds όπως: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts,
Qatar Petroleum, Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital, άλλες που
υλοποιούνται από µεγάλες εταιρείες όπως η Cosco, η Huwaei, η ZTE, η PhilipMorris, η SAP, η Hewlet
Packard, η Procter & Gamble, η Unilever και ο αγωγός φυσικού αερίου TAP.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήµανε την ανάγκη αποφασιστικότερων κινήσεων σε επίπεδο ΕΕ, µε
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στόχο την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµά της µε την ολοκλήρωση της
τραπεζικής ενοποίησης και τη δηµιουργία συστήµατος κοινής εποπτείας, κοινού ταµείου εκκαθάρισης
αφερέγγυων τραπεζών και πανευρωπαϊκού συστήµατος εγγύησης καταθέσεων.
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Κ. Μίχαλος: Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
Τρίτη, 17 ∆εκέµβριος 2013 - 15:20

Παρά το γεγονός ότι σηµαντικές προκλήσεις παραµένουν, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει πλέον σε θετική τροχιά, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕ,
Κωνσταντίνος Μίχαλος κατά την οµιλία του στο 15 ετήσιο επενδυτικό συνέδριο µε θέµα «Μια εποχή ευκαιριών» µε διοργανωτές τους Capital Link και ΝΥ SE Euronext στη Νέα Υόρκη.
Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος «η Ελλάδα κατέβαλε µια τεράστια προσπάθεια, υπήρξε απόλυτα συνεπής στις δεσµεύσεις της και κατάφερε να αφήσει οριστικά πίσω της την απειλή που
εκφράστηκε µε τον όρο Grexit» συµπληρώνοντας ότι «κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί».
Στη συνέχεια της οµιλίας του επικαλέστηκε µεταξύ άλλων την βελτίωση της παγκόσµιας κατάταξης της Ελλάδας στο δείκτη προστασίας των επενδυτών, διευκόλυνσης του διεθνούς εµπορίων
κ.ά.
Αναφέρθηκε επιγραµµατικά σε σειρά εξελίξεων, ο οποίες όπως σηµείωσε, βελτιώνουν το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, µεταξύ αυτών και η εφαρµογή ενός νέου Επενδυτικού Νόµου,
«ο οποίος παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων σε πολλά υποσχόµενους τοµείς».
Σύµφωνα µε τον κ. Μίχαλο «Η χώρα οικοδοµεί ξανά το προφίλ ενός ελκυστικού και φιλόξενου προορισµού για επενδύσεις. Κι αυτό έχει ήδη γίνει αντιληπτό από τη διεθνή επιχειρηµατική
κοινότητα» ενώ αναφέρθηκε επιγραµµατικά σε επενδύσεις µεγάλης κλίµακας που έχουν υλοποιηθεί ή ανακοινωθεί από επιχειρήσεις και funds όπως: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond
Resorts, Qatar Petroleum, Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital.
Αναφορά έγινε και στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από µεγάλες εταιρείες όπως όπως η Cosco, η Huwaei, η ZTE, η PhilipMorris, η SAP, η Hewlet Packard, η Procter & Gamble και η
Unilever αλλά µα στη συµφωνία για την κατασκευή του αγωγού TAP.
Ωστόσο όπως σηµείωσε ο κ. Μίχαλος «Η προσπάθεια βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, προφανώς δεν έχει φθάσει στο τέλος της. Μένουν ακόµη αρκετά βήµατα να
γίνουν, σε επίπεδο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, αλλά ταυτόχρονα δροµολογούνται και νέες ευνοϊκές πολιτικές και εξελίξεις».
Ολόκληρη η οµιλία του κ. Μίχαλου:
«Με µεγάλη χαρά συµµετέχω στις εργασίες του 15ου Ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου για την Ελλάδα.
Ο θεσµός αυτός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους διαύλους επικοινωνίας της χώρας µας µε τη διεθνή και επιχειρηµατική κοινότητα. Παρέχει ένα σταθερό σηµείο επαφής, ένα πεδίο
ενηµέρωσης, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.
Έχω την τιµή να βρίσκοµαι εδώ, µε την ιδιότητα του Προέδρου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, η οποία
εκπροσωπεί σχεδόν 900.000 επιχειρήσεις – το σύνολο δηλαδή του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας.
Βρίσκοµαι εδώ, για να µιλήσω σχετικά µε το κλίµα που διαµορφώνεται πλέον στην Ελλάδα, για την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις. Να µεταφέρω την πραγµατικότητα που επικρατεί
σήµερα, αλλά κυρίως να παρουσιάσω τις προοπτικές που δηµιουργούνται στο άµεσο µέλλον. Προοπτικές που ήδη έχουν εντοπίσει και αξιοποιούν δεκάδες δυναµικές ελληνικές επιχειρήσεις,
σε συνεργασία µε εταίρους από όλο τον κόσµο.
Παρά το γεγονός ότι σηµαντικές προκλήσεις παραµένουν, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει πλέον σε θετική τροχιά. Σε µια πορεία που οδηγεί όχι µόνο στη
δηµοσιονοµική εξυγίανση, αλλά κυρίως στη διαρθρωτική προσαρµογή και στην αλλαγή αναπτυξιακού προσανατολισµού.
Η Ελλάδα κατέβαλε µια τεράστια προσπάθεια, υπήρξε απόλυτα συνεπής στις δεσµεύσεις της και κατάφερε να αφήσει οριστικά πίσω της την απειλή που εκφράστηκε µε τον όρο Grexit.
Απέδειξε ότι είναι αποφασισµένη να διασφαλίσει τη θέση και το µέλλον της στην ευρωζώνη.
Πέτυχε να ξεπεράσει σε µεγάλο βαθµό τον εφιάλτη της αβεβαιότητας, που µέχρι πρότινος καθήλωνε κάθε δραστηριότητα και δηµιουργούσε ανυπέρβλητα εµπόδια στην εξωστρέφεια.
Η χώρα µας ανέλαβε να φέρει σε πέρας µια δηµοσιονοµική προσαρµογή η οποία δεν έχει προηγούµενο στη µεταπολεµική Ευρώπη. Η κοινωνία της αντίστοιχα – οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
της – βιώνουν τις συνέπειες της µεγαλύτερης ύφεσης, σε καιρό ειρήνης.
Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
Χάρη στις θυσίες των πολιτών της, κατάφερε να εξαλείψει µέσα σε λιγότερα από 4 χρόνια, ένα πρωτογενές έλλειµµα της τάξης των 24 δισ. ευρώ. Το εµπορικό ισοζύγιο εξισορροπείται και ο
δείκτης εξαγωγών προς ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά. Θετικά βήµατα υπάρχουν και στον τοµέα των διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις επιµέρους καθυστερήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη
θέση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, στην υλοποίηση µεταρρυθµίσεων.
Αισθητή βελτίωση έχει υπάρξει και σε τοµείς που επηρεάζουν το επιχειρηµατικό και επενδυτικό περιβάλλον. Συνολικά την τελευταία διετία, η χώρα έχει ανέβει 28 βαθµίδες στην κατάταξη της
Παγκόσµιας Τράπεζας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο δείκτη που αφορά την προστασία των επενδυτών, η Ελλάδα έκανε ένα άλµα 75 θέσεων µέσα σε δύο χρόνια, χάρη στις αλλαγές στη νοµοθεσία περί Ανωνύµων
Εταιρειών.
Επίσης, στο ίδιο διάστηµα βελτίωσε κατά 27 θέσεις την κατάταξή της, στο δείκτη διευκόλυνσης του διεθνούς εµπορίου.
Ακόµη πιο εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις στον τοµέα της διευκόλυνσης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, όπου φέτος η Ελλάδα πραγµατοποίησε φέτος ένα άλµα 110 θέσεων. Συγκεκριµένα,
βρέθηκε στην 36η θέση µεταξύ 189 χωρών, ενώ πέρσι είχε καταλάβει µόλις στην 146η θέση. Και αναφέρεται ως παράδειγµα καλής πρακτικής στο συγκεκριµένο τοµέα.
Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως σε µεταρρυθµίσεις, όπως η κατάργηση ου απαιτούµενου ελάχιστου κεφαλαίου για την ίδρυση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης και Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η ρύθµιση για τα προτυποποιηµένα καταστατικά, αλλά η απλοποίηση µιας σειράς άλλων διαδικασιών.
Σηµαντικό ορόσηµο αποτελεί η λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, για τη σύσταση επιχειρήσεων. Επίσης, η ενεργοποίηση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, µιας υπηρεσίας η οποία
συµβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας, στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές µε το κράτος, στην εξοικονόµηση χρόνου και κόστους για τις
επιχειρήσεις.
Μάλιστα, τα Επιµελητήρια της χώρας έχουν αναλάβει κοµβικό ρόλο, τόσο για τη σύσταση όσο και για τη λειτουργία των δοµών αυτών.
Τη χρονιά που πέρασε, όµως, υπήρξαν αρκετές επιπλέον εξελίξεις, που βελτιώνουν το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Συνοπτικά θα αναφέρω:
- Την εφαρµογή ενός νέου Επενδυτικού Νόµου, ο οποίος παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων σε πολλά υποσχόµενους τοµείς
- Τη νοµοθέτηση Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων.
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- Την εισαγωγή του θεσµού των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης σηµαντικών έργων.
- Την καθιέρωση του θεσµού της αυτοβεβαίωσης (self – assessment), που επιτρέπει στους επενδυτές, µε δική τους νοµική ευθύνη, να βεβαιώσουν την τήρηση προϋποθέσεων για
συγκεκριµένες άδειες.
- Την καθιέρωση του θεσµού του ∆ιαµεσολαβητή του Επενδυτή, για επενδύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ,
- Καθώς και τη ρύθµιση η οποία δίνει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, που αγοράζουν ακίνητα ύψους 250.000 ευρώ και άνω, να λάβουν πενταετή άδεια διαµονής, µε δυνατότητα
ανανέωσης για τους ίδιους και τα µέλη της οικογένειάς τους. Η ρύθµιση αυτή, η οποία περιλαµβάνεται στο νέο Επενδυτικό Νόµο, διευκολύνει σηµαντικά τους ενδιαφερόµενους επενδυτές να
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά, για επενδύσεις σε υψηλής αξίας ακίνητα.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την πορεία επιστροφής της Ελλάδας στον παγκόσµιο επενδυτικό χάρτη.
Η χώρα οικοδοµεί ξανά το προφίλ ενός ελκυστικού και φιλόξενου προορισµού για επενδύσεις. Κι αυτό έχει ήδη γίνει αντιληπτό από τη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα.
Θα έλεγα µάλιστα ότι η σηµαντικότερη ψήφος εµπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις της, προέρχεται σήµερα από την ίδια την αγορά.
Το τελευταίο διάστηµα, έχουν υλοποιηθεί ή ανακοινωθεί µεγάλης κλίµακας επενδύσεις από επιχειρήσεις και funds όπως: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts, Qatar Petroleum,
Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital.
Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις από µεγάλες εταιρείες όπως η Cosco, η Huwaei, η ZTE, η PhilipMorris, η SAP, η Hewlet Packard, η Procter & Gamble, η Unilever.
Θα ήταν βεβαίως παράλειψη να µην αναφερθώ συµφωνία για την κατασκευή του αγωγού TAP, για τη διοχέτευση φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Πρόκειται για µια
επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η οποία επιβεβαιώνει στην πράξη τη γεωστρατική σηµασία της χώρας και την τοποθετεί για πρώτη φορά στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.
Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε συµβολικό επίπεδο. Γιατί δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα ποντάρει ήδη στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας
και στη σταδιακή ανάκαµψη της χώρας. Τόσο, ώστε να τη θεωρεί ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή, για τη διέλευση ενός αγωγού διεθνούς σηµασίας.
Η προσπάθεια βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, προφανώς δεν έχει φθάσει στο τέλος της. Μένουν ακόµη αρκετά βήµατα να γίνουν, σε επίπεδο διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, αλλά ταυτόχρονα δροµολογούνται και νέες ευνοϊκές πολιτικές και εξελίξεις.
Τι περιµένουµε, λοιπόν, στο αµέσως επόµενο διάστηµα;
Κατ’ αρχήν, αναµένουµε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση ως προς το θέµα της ρευστότητας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι σήµερα πλήρως ανακεφαλαιοποιηµένες και έτοιµες να αναλάβουν ξανά ενεργό ρόλο στη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων.
Πιστεύουµε, όµως, στην ανάγκη αποφασιστικότερων κινήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., µε στόχο την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα της ευρωζώνης. Αυτό, µπορεί
να γίνει µέσα από την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Με τη δηµιουργία συστήµατος κοινής εποπτείας, κοινού ταµείου εκκαθάρισης αφερέγγυων τραπεζών και πανευρωπαϊκού
συστήµατος εγγύησης καταθέσεων.
Ήδη έχουν υπάρξει κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Οι οποίες αναµένουµε να επιταχυνθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2014, όπου η Ελλάδα θα ασκεί την εκ
περιτροπής προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Σε επίπεδο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, κυρίαρχο ρόλο θα έχει η αποµάκρυνση ρυθµιστικών εµποδίων που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό σε σηµαντικές αγορές, όπως το λιανεµπόριο, τα
τρόφιµα και ο τουρισµός. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη εκπονηθεί ειδική µελέτη από τον ΟΟΣΑ και έχουν υπάρξει ρητές δεσµεύσεις για την εφαρµογή της, εκ µέρους της ελληνικής
κυβέρνησης.
Βελτιώσεις αναµένονται και στο επίπεδο της φορολογίας, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης του συστήµατος και της ανταγωνιστικότητας των φορολογικών συντελεστών. Ο
πρωθυπουργός της χώρας έχει δεσµευθεί για τη σταδιακή εφαρµογή ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή στα επίπεδα του 15%. Ελπίζουµε ότι οι θετικές επιδόσεις στον τοµέα της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχιστούν και θα επιτρέψουν το ταχύτερο δυνατό την εφαρµογή αυτής της πολιτικής.
Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, µαζί µε τη συνεχιζόµενη προσπάθεια για εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης, συµβάλουν στη
δηµιουργία ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος.
Ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την αξιοποίηση µιας σειράς σηµαντικών νέων ευκαιριών, που αναµένεται να προκύψουν από το 2014 και µετά.
Το 2014 ξεκινά µια νέα προγραµµατική περίοδος, κατά την οποία η Ελλάδα θα κληθεί να αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 20 δισ. ευρώ περίπου. Οι πόροι αυτοί, αναµένεται να
λειτουργήσουν ως καταλύτης, για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Οι εµπορευµατικές µεταφορές, ο αγροτοδιατροφικός τοµέας, η ενέργεια, η υγεία, ο τουρισµός, οι νέες τεχνολογίες και οι δηµιουργικές βιοµηχανίες αναµένεται να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή
την προσπάθεια. Και στους κλάδους αυτούς είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν στα επόµενα χρόνια σπουδαίες επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Εξίσου σηµαντικές ευκαιρίες προκύπτουν από:
- την επιτάχυνση του προγράµµατος των αποκρατικοποιήσεων
- την εφαρµογή του σχεδίου αξιοποίησης της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας
- το σχέδιο στρατηγικών συνεργασιών σε περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες και αεροδρόµια.
Ο τοµέας των αποκρατικοποιήσεων παρέχει ουσιαστικά τη δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να µοιραστούν τα οφέλη από την αξιοποίηση πλεονεκτηµάτων, όπως η κοµβική γεωγραφική
θέση, το κλίµα, το φυσικό περιβάλλον κτλ.
Θα προσθέσω επίσης την επανέναρξη της κατασκευής µιας σειράς µεγάλων οδικών έργων στην Περιφέρεια. Τα έργα αυτά θα αναβαθµίσουν σηµαντικά το χερσαίο µεταφορικό δίκτυο της
Ελλάδας, θα διασφαλίσουν ταχύτερη σύνδεση των πυλών εισόδου µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, θα αναδείξουν νέες περιοχές για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία, σε συνδυασµό µε τις νέες επενδύσεις που έχουν δροµολογηθεί στο λιµάνι του Πειραιά.
Ήδη, ο Πειραιάς ανταγωνίζεται δυναµικά τα µεγαλύτερα λιµάνια της Ευρώπης, όπως αυτά του Ρότερνταµ, της Αµβέρσας και του Αµβούργου.
Η διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στον Πειραιά έχει υπερτριπλασιαστεί στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Ο ρυθµός αυτός είναι πραγµατικά εντυπωσιακός, αν αναλογιστεί κανείς ότι την
ίδια περίοδο η διακίνηση στα υπόλοιπα ανταγωνιστικά µεσογειακά λιµάνια αυξήθηκε µόλις κατά 20%.
Αντίστοιχες προοπτικές µπορεί να παρέχει και το λιµάνι της Θεσσαλονίκης - το οποίο παρέχει άµεση πρόσβαση στα δίκτυα και τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης – αλλά
και µια σειρά από άλλα περιφερειακά λιµάνια.
Σε συνδυασµό µε τη στρατηγική αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου, την ολοκλήρωση των νέων οδικών αξόνων, αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες στα αεροδρόµια, η Ελλάδα
αναδεικνύεται σε σηµαντικό περιφερειακό κόµβο. Εξελίσσεται σταθερά σε πύλη εισόδου προς την Ευρώπη, παρέχοντας σπουδαία πλεονεκτήµατα στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να
αξιοποιήσουν τη θέση της.
Η διοργάνωση του 15ου Επενδυτικού Συνεδρίου, είναι για την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα µια σπουδαία ευκαιρία. Μια ευκαιρία να πούµε στον κόσµο, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε
καλύτερη θέση απ’ ότι πριν από ένα χρόνο.
Ότι η χώρα µας, δεν καταφέρνει απλώς να επιβιώνει απέναντι στη χειρότερη κρίση της ιστορίας της, αλλά και να αντιµετωπίζει τις αδυναµίες που την οδήγησαν εκεί.
Κάνοντας µια γιγάντια προσπάθεια, η Ελλάδα κερδίζει τη µάχη. Και αποδεικνύει καθηµερινά, ότι αξίζει την εµπιστοσύνη των εταίρων της και της διεθνούς κοινότητας. Αξίζει την εµπιστοσύνη
των επενδυτών, που µπορούν να διακρίνουν τα πλεονεκτήµατα και τις προοπτικές της.
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«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στο πλαίσια του 15ου Capital Link Greek Investor Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link
διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της
Ελληνικής αποστολής, των εταιριών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της ∆ευτέρας 16ης ∆εκεµβρίου 2013, του NYSE χτύπησαν ο ∆ρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος, Πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο
NYSE MISTRAS GROUP και ο ∆ρ. Γιάννης Κούστας, της εισηγµένης στο NYSE, DANAOS CORPORATION.
Στην τελετή λήξεως του Closing Bell, συµµετείχαν από πλευράς εισηγµένων εταιριών, ο κ. John Calamos, της CALAMOS INVESTMENTS, ο κ. Ηρακλής Προκοπάκης
της Danaos Corporation, ο κ. John Gafney της Safe Bulkers, ο κ. Αρης Πατρινός της Tsakos Energy Navigation, ο κ. Ted Petrone της Navios Maritime Holdings, ο κ.
Νικόλαος Ταβλάριος της Αegean Marine Petroleum Network, ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου της Εθνικής Τραπέζης, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος της Capital Link
και η κυρία Ολγα Μπορνόζη, Αντιπρόεδρος της Capital Link καθώς και ανώτατα στελέχη των εταιριών και οργανισµών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη
ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και τη προβολή της Ελλάδος και του Συνεδρίου σ ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΑΘΗΝΑ κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Μαρία Χερχελετζή Τηλ: +30 210 610 9800 – Email : ContactGR@capitallink.com
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ κ. Νίκο Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη Τηλ: +1 212 661 75 66 Email : ContactNY@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε : Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com Την ιστοσελίδα
συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com
Τιµήθηκε ο John Calamos, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Calamos Investments.
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠA κ. Χρήστος Παναγόπουλος (αριστερά στη φωτογραφία) απένειµε στον κ. John Calamos το “Capital Link Leadership Award ” για το
2013 το οποίο δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας
και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο
και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως Ιδρυτή του «Hellenic Initiative».

Ο κ. John Calamos (στο µέσον της φωτογραφίας) έχει συµβάλλει πολλαπλώς στην βελτίωση της εικόνας της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό
κοινό µέσα απο ιδιωτικές συνοµιλίες και συναντήσεις στρατηγικής σηµασίας µε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέως και µε επανειληµµένες
τοποθετήσεις του σε διεθνή Συνέδρια. Επί πλέον, ηγούµενος ενός επενδυτικού οµίλου $28 δισεκατοµµυρίων δολλαρίων µε διεθνή αναγνώριση, ανέπτυξε ενεργό
παρουσία στην Ελλάδα. Ο κ. Calamos ανέφερε ότι σαν γυιός Ελληνα µετανάστη στην Αµερική έχει ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και επιθυµεί να συµβάλει στην
βελτίωση και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας.
Το δείπνο προλόγησε ο κ. Πάνος Παπάζογλου Country Managing Partner / CSE South Cluster Leader της Ernst & Young, η οποία ήταν και ο χορηγός του δείπνου. Ο
κ. Παπάζογλου, επισήµανε την σηµαντική πρόοδο και (δεξιά στη φωτογραφία) τις αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στην Ελληνική οικονοµία µετά από επίπονες
προσπάθειες αρκετών ετών. Αναφέρθηκε και στις σηµαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη ώστε να
επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονοµίας των χωρών της Ευρώπης.
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Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Πηγή: Express.gr 17/12/13-14:38
Στο πλαίσια του 15ου Capital Link Greek Investor Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
εταιριών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε
ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της ∆ευτέρας 16ης ∆εκεµβρίου 2013, του NYSE χτύπησαν ο ∆ρ.
Σωτήριος Βαχαβιώλος, Πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE MISTRAS GROUP και ο ∆ρ.
Γιάννης Κούστας, της εισηγµένης στο NYSE, DANAOS CORPORATION.
Στην τελετή λήξεως του Closing Bell, συµµετείχαν από πλευράς εισηγµένων εταιριών, ο κ. John Calamos, της CALAMOS INVESTMENTS, ο κ. Ηρακλής
Προκοπάκης της Danaos Corporation, ο κ. John Gafney της Safe Bulkers, ο κ. Αρης Πατρινός της Tsakos Energy Navigation, ο κ. Ted Petrone της Navios
Maritime Holdings, ο κ. Νικόλαος Ταβλάριος της Αegean Marine Petroleum Network, ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου της Εθνικής Τραπέζης, ο κ. Νικόλαος
Μπορνόζης Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία Ολγα Μπορνόζη, Αντιπρόεδρος της Capital Link καθώς και ανώτατα στελέχη των εταιριών και
οργανισµών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε
µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και τη προβολή της Ελλάδος και του Συνεδρίου σ ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό.
ι διαφηµίσεις µου
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Ηµέρα Ελλάδος στo Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης
To 15o Capital Link Greek Forum µε τίτλο «Μία Εποχή Ευκαιριών», πραγµατοποιείται σήµερα
Τρίτη στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Υψηλή η συµµετοχή. Έλληνες πραγµατοποίησαν
χθες το closing bell στη Wall Street.
Σχολιάστε
0
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Με ανηρτηµένη την ελληνική σηµαία σε όλους τους χώρους του NYSE
πραγµατοποιήθηκε χθες το closing bell της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου
της Ν. Υόρκης από τους κ.κ. Σωτήριο Βαχαβιόλο πρόεδρο και CEO της
εισηγµένης στο ΝYSE Mistras Group και Γιάννη Κούστα επίσης της εισηγµένης
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, Danaos Corporation.
Τα παραπάνω έλαβαν χώρα στα πλαίσια του 15ου Capital Link Investor Forum
και της «Ηµέρας Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Στην τελετή λήξεως της συνεδριάσεως της ∆ευτέρας 16ης ∆εκεµβρίου 2013,
το Closing Bell, συµµετείχαν από πλευράς εισηγµένων εταιριών, ο κ. John
Calamos, της CALAMOS INVESTMENTS, ο ∆ρ. Ιωάννης Κούστας και ο κ.
Ηρακλής Προκοπάκης της Danaos Corporation, ο κ. John Gafney της Safe Bulkers, ο κ. Αρης Πατρινός της
Tsakos Energy Navigation, ο κ. Ted Petrone της Navios Maritime Holdings, o κ. Αναστάσιος Ασλίδης της
Euroseas, ο κ. Νικόλαος Ταβλάριος της Αegean Marine Petroleum Network, ο ∆ρ. Σωτήριος Βαχαβιόλος της
Mistras Group, Inc., ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου της Εθνικής Τραπέζης καθώς και ανώτατα στελέχη των εταιριών
και οργανισµών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Στη διάρκεια επίσηµου δείπνου που έλαβε χώρα χθες, ο πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χρήστος
Παναγόπουλος απένειµε στον κ. John Calamos το «Capital Link Leadership Award» για το 2013, βραβείο που
απονέµεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση στενότερων
επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδος και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής
κοινότητας.
Το δείπνο προλόγισε ο κ. Πάνος Παπαζογλου, Country Managing Partner/CSE South Cluster Leader της Εrnst
& Young, η οποία ήταν και χορηγός της χθεσινής βραδιάς.
Ο κ. Παπάζογλου αναφέρθηκε στη σηµαντική πρόοδο και τις αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στην ελληνική
οικονοµία µετά από επίπονες προσπάθειες ετών. Εστίασε στις σηµαντικές προκλήσεις που πρέπει να
αντιµετωπισθούν, όχι µόνον στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της
οικονοµίας των χωρών της Ευρώπης.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, ανέφερε ότι οι Αµερικανοί επενδυτές επιδεικνύουν
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και ότι παρά τις σηµαντικές προκλήσεις που αποµένουν, κυριαρχεί η
πεποίθηση ότι τα χειρότερα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
To 15o Capital Link Greek Forum µε τίτλο «Μία Εποχή Ευκαιριών», πραγµατοποιείται σήµερα Τρίτη στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µε συµµετοχή περισσοτέρων των 1.000 συνέδρων.
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Οικονοµία

«Ηµέρα της Ελλάδας» στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στον κ. John Calamos το «Capital Link Leadership Award» για το 2013
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/12/2013, 17:36 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17/12/2013, 17:36

Στο πλαίσια του 15ου Capital Link Greek Investor Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν
της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street
και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της ∆ευτέρας 16ης ∆εκεµβρίου 2013, του NYSE
χτύπησαν ο ∆ρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος, Πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE
MISTRAS GROUP και ο ∆ρ. Γιάννης Κούστας, της εισηγµένης στο NYSE, DANAOS
CORPORATION.
Στην τελετή λήξεως του Closing Bell, συµµετείχαν από πλευράς εισηγµένων εταιριών, ο
κ. John Calamos, της CALAMOS INVESTMENTS, ο κ. Ηρακλής Προκοπάκης της
Danaos Corporation, ο κ. John Gafney της Safe Bulkers, ο κ. Αρης Πατρινός της Tsakos
Energy Navigation, ο κ. Ted Petrone της Navios Maritime Holdings, ο κ. Νικόλαος
Ταβλάριος της Αegean Marine Petroleum Network, ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου της
Εθνικής Τραπέζης, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος της Capital Link και η κυρία
Ολγα Μπορνόζη, Αντιπρόεδρος της Capital Link καθώς και ανώτατα στελέχη των
εταιριών και οργανισµών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Στον κ. John Calamos το «Capital Link Leadership Award» για το 2013
Στα πλαίσια του 15ου Capital Link Greek Investor Forum στην Νέα Υόρκη το το
«Capital Link Leadership Award» για το 2013 αποµενήθηκε στον κ. John Calamos,
πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο της Calamos Investments.
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠA κ. Χρήστος Παναγόπουλος απένειµε το βραβείο το
οποίο δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην
προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership
Award για το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως
Ιδρυτή του «Hellenic Initiative».
Ο κ. John Calamos έχει συµβάλλει πολλαπλώς στην βελτίωση της εικόνας της Ελλάδος
στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό µέσα από ιδιωτικές συνοµιλίες και
συναντήσεις στρατηγικής σηµασίας µε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού και δηµοσίου
τοµέως και µε επανειληµµένες τοποθετήσεις του σε διεθνή Συνέδρια. Επί πλέον,
ηγούµενος ενός επενδυτικού οµίλου $28 δισεκατοµµυρίων δολαρίων µε διεθνή
αναγνώριση, ανέπτυξε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα. Ο κ. Calamos ανέφερε ότι σαν
γιος Έλληνα µετανάστη στην Αµερική έχει ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και
επιθυµεί να συµβάλει στην βελτίωση και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας.
Το δείπνο προλόγισε ο κ. Πάνος Παπάζογλου Country Managing Partner / CSE South
Cluster Leader της Ernst & Young, η οποία ήταν και ο χορηγός του δείπνου. Ο κ.
Παπάζογλου, επισήµανε την σηµαντική πρόοδο και τις αλλαγές που έχουν επιτευχθεί
στην Ελληνική οικονοµία µετά από επίπονες προσπάθειες αρκετών ετών. Αναφέρθηκε
και στις σηµαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν όχι µόνο στην Ελλάδα
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αλλά και στην Ευρωζώνη ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονοµίας των χωρών
της Ευρώπης.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link ανέφερε ότι οι Αµερικανοί
επενδυτές επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, και ότι παρά τις
σηµαντικές προκλήσεις που αποµένουν, κυριαρχεί η πεποίθηση ότι τα χειρότερα
ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τόνισε την σηµασία και την συµβολή προσωπικοτήτων,
όπως ο κ. John Calamos, που είναι αναγνωρισµένοι και καταξιωµένοι στο Αµερικανικό
επιχειρείν, για την αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδος σαν επενδυτικό προορισµό. Το
15ο Capital Link Greek Investor Forum, µε τίτλο «Μία Εποχή Ευκαιριών",
πραγµατοποιείται την Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 2013 στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης, µε συµµετοχή που έχει ξεπεράσει τους 1,000 συνέδρους.
O ίδιος ο κ. Calamos στην οµιλία του είπε τα εξής : «Η απονοµή του σηµερινού
βραβείου από ένα οργανισµό του κύρους της Capital Link, η οποία έχει διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδος στο διεθνές επιχειρηµατικό,
επενδυτικό και τραπεζικό κοινό, αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για µένα. Η αγάπη και
προσήλωσή µου στην Ελλάδα πηγάζει από προσωπικά µου βιώµατα και από την καρδιά
µου. Είµαι γιος µετανάστη και αποδίδω µεγάλο κοµµάτι της επιτυχίας µου στις αξίες
που µου εδίδαξαν οι γονείς µου, όπως επίσης και στις διδασκαλίες των Ελλήνων
φιλοσόφων. Ο Ελληνικός λαός έχει µακρά παράδοση και ένδοξη ιστορία σε θέµατα
δηµιουργίας, καινοτοµίας και αποφασιστικότητας. Και υπό την ηγεσία του
Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η χώρα ξαναµπαίνει σε σωστό δρόµο. Πραγµατικά, οι
ενδείξεις και οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές».
Στο δείπνο παραβρέθηκαν ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και επενδυτικών
οίκων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους ΈλληνοΑµερικανούς επιχειρηµατίες, ενδεικτικά αναφέροντας τους Mr. Nicholas Lazares,
Chairman & CEO - Admirals Bank, C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO Metropoulos & Company, Mr. George D. Behrakis, Chairman - Gainesborough
Investments, Dr. Sotirios J. Vahaviolos, President & CEO - Mistras Group Inc., Mr.
Aristotle P. Halikias, President- Inter Continental Real Estate & Development, Mr. John
Koudounis, President & CEO Mizuho Securities USA και πολλοί άλλοι.

© ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκποµπή του, σε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς
γραπτή άδεια του εκδότη.
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Αντ.Σαµαράς: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
∆ηµοσιεύτηκε: Τρίτη, 17 ∆εκεµβρίου 2013 19:58

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε στο 15ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε ότι η Ελλάδα µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη
φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Απευθυνόµενους σε συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικού οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο Μετροπόλιταν
Κλαµπ του Μανχάταν για να παρακολουθήσουν το συνέδριο µε θέµα: «Μία Εποχή Ευκαιριών», ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των
προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να
επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην
πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και τόνισε ότι
τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».
Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς
κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες,
σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
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Θετικό µήνυµα από τον πρωθυπουργό σε επενδυτικό φόρουµ
των ΗΠΑ

Βίντεο του Αντώνη Σαµαρά προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

17/12/2013 07:02:21 ΜΜ

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον
σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν
Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή Ευκαιριών» και απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους
των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της
κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα
σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
∆ιαβάστε ακόµη: Εγκρίθηκε η εκταµίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ (upd.)

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει
αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής
οικονοµίας.
Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση,
προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά
κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες». Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές
ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος
(πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας «κέρδισε την εµπιστοσύνη»
της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά οικονοµικής
ανάκαµψης».
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Μήνυµα Σαµαρά στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link: «H
Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες»
Λόγο για «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας έκανε ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαµαράς,
σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν
Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή Ευκαιριών» απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς
οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης,
έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.

Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε
όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει
αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής
οικονοµίας.

Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση,
προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.

Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίδοντας µια συνοπτική εικόνα για το τί έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά
κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».

Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν
τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές
ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για
επενδύσεις στην Ελλάδα».

Να σηµειωθεί πως πριν από την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον κ. Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ.
Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός Πρωθυπουργός της Ελλάδας
«κέρδισε την εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την
Ελλάδα σε τροχιά οικονοµικής ανάκαµψης».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μήνυµα-πρόσκληση σε φόρουµ στη Νέα Υόρκη
Σαµαράς: Red carpet για τους επενδυτές η Ελλάδα
17/12/2013

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον
σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Metropolitan Club του Μανχάταν, µε θέµα: «Μία Εποχή Ευκαιριών» και
απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά
αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι
«red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «πολυετείς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική
αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση, προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία
ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το comeback της Ελλάδας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές
επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».
Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό,
ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS
GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας «κέρδισε την εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει
καταφέρει να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά οικονοµικής ανάκαµψης».
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«Η Ελλάδα µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης»
18:53 - 17 ∆εκ 2013 - Κανένα σχόλιο
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Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε
περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική…

οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν Κλαµπ,
του Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή Ευκαιριών» και απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των
Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της
κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε
όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει
αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής
οικονοµίας.
Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση,
προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά
κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες». Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές
ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος
(πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας «κέρδισε την
εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά
οικονοµικής ανάκαµψης».
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Α. Σαµαράς: "Τώρα είναι το κατάλληλο timing για σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα"
Η Ελλάδα προσφέρει "σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες", τόνισε ο πρωθυπουργός,
υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει
πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση
επανεκκίνησης. Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο Μετροπόλιταν Κλαµπ,
του Μανχάταν και απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν
µεγάλους επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε "χειροπιαστά αποτελέσµατα" των προσπαθειών του
λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαµαράς επισήµανε τα επιτεύγµατα για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση
επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους "µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς" µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η
"ισχυρή συνεργασία" µας έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος
από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
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Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της
κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση, προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και
περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.

Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην
υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και
ευκαιρίες». Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
"Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς" τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν
επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος
χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».

Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος, αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος
(πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας "κέρδισε την
εµπιστοσύνη" της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι "έχει καταφέρει να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά
οικονοµικής ανάκαµψης".
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«Κόκκινο χαλί» έστρωσε σε επενδυτές ο Σαµαράς
20:15, 17 ∆εκ 2013 | tvxsteam
tvxs.gr/node/145408

Φωτογραφία: Παναγιώτης Τζάµαρος/FosPhotos
Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που
προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράµµισε ότι η Ελλάδα µπαίνει πλέον
σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης. «Οι κόποι
µας αποδίδουν καρπούς» σηµείωσε υποστηρίζοντας ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».

Απευθυνόµενος σε συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο
Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν για να παρακολουθήσουν το συνέδριο µε θέµα: «Μία Εποχή Ευκαιριών», ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε
«χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, τονίζοντας ότι πλέον η χώρα
στρώνει σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει
αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής
οικονοµίας.
Ο Αντώνης Σαµαράς τόνισε ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες» και υπογράµµισε τις πολλές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.

7/1/2014 3:07 µµ

Νέα Κρήτη - Παγκρήτια εφηµερίδα

1 of 1

http://www.neakriti.gr/DefaultENC.aspx?page=printerfriendly&DocID=...

Εκτύπωση

Αντ. Σαµαράς: "Κόκκινο χαλί"για τους επενδυτές
Ηράκλειο Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 17/12/2013, 20:38
Τελευταία ενηµέρωση: 17/12/2013, 20:43
«"Κόκκινο χαλί" και όχι γραφειοκρατικά κωλύµατα προσφέρει στους επίδοξους επενδυτές η
Ελλάδα, η οποία µπαίνει σε περίοδο ανάκαµψης, προσφέροντας σηµαντικές ευκαιρίες»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που
προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη N. Υόρκη.
Όπως επεσήµανε ο πρωθυπουργός στο φόρουµ, µε θέµα "Μία Εποχή Ευκαιριών" απευθυνόµενος σε
εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των ΗΠΑ, τράπεζες και
επιχειρήσεις, η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία
βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε, σύµφωνα µε το naftemporiki.gr, σε "χειροπιαστά αποτελέσµατα" των
προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε στα επιτεύγµατα της χώρας
όσον αφορά στην πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, µε
αποτέλεσµα η χώρα να προσφέρει σε όσους θέλουν να επενδύσουν "red carpet" και όχι "red tape".
Όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός, η χώρα βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαµψης και όλο και
περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας. Αναφερόµενος στον τοµέα των επενδύσεων,
περιέγραψε συνοπτικά τις ενέργειες που έχουν γίνει για την εξάλειψη των γραφειοκρατικών
κωλυµάτων και δήλωσε ότι η χώρα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες.
Ακόµη, υπογράµµισε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να διορθωθούν τα κακώς κείµενα και να επέλθει αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε ο Πρωθυπουργός και, αναφερόµενος σε συγκεκριµένους
τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και
αγροτικό, ενώ υποστήριξε ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε επίσης στους δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η ισχυρή
συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ παράλληλα µίλησε για αύξηση
του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, κάτι που συµβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
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Μήνυµα Σαµαρά στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link: «H
Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες»
Λόγο για «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας έκανε ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαµαράς,
σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν
Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή Ευκαιριών» απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς
οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης,
έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.

Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε
όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει
αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής
οικονοµίας.

Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση,
προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.

Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίδοντας µια συνοπτική εικόνα για το τί έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά
κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».

Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν
τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές
ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για
επενδύσεις στην Ελλάδα».

Να σηµειωθεί πως πριν από την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον κ. Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ.
Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός Πρωθυπουργός της Ελλάδας
«κέρδισε την εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την
Ελλάδα σε τροχιά οικονοµικής ανάκαµψης».
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Σαµαράς: Στρώνουµε κόκκινο χαλί για τους
επενδυτές

Όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας, οι κόποι µας
αποδίδουν καρπούς, τόνισε ο πρωθυπουργός
17 εκ 2013 - 19:20

Κόκκινο χαλί και όχι γραφειοκρατικά κωλύµατα προσφέρει στους επίδοξους
επενδυτές η Ελλάδα, η οποία µπαίνει σε περίοδο ανάκαµψης, προσφέροντας
σηµαντικές ευκαιρίες, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Αντ.Σαµαράς, σε
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link στη N. Υόρκη.
Όπως επεσήµανε ο πρωθυπουργός στο φόρουµ, µε θέµα «Μία Εποχή
Ευκαιριών» απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν
µεγάλους επενδυτικούς οίκους των ΗΠΑ, τράπεζες και επιχειρήσεις, η Ελλάδα
έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία
βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών
του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε στα επιτεύγµατα
της χώρας όσον αφορά στην πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση
επενδυτικού κλίµατος, µε αποτέλεσµα η χώρα να προσφέρει σε όσους θέλουν
να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Όπως υποστήριξε, η χώρα βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαµψης και όλο και
περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας. Αναφερόµενος στον
τοµέα των επενδύσεων, περιέγραψε συνοπτικά τις ενέργειες που έχουν γίνει για
την εξάλειψη των γραφειοκρατικών κωλυµάτων και δήλωσε ότι η χώρα
προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες.
Ακόµη, υπογράµµισε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν
επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να διορθωθούν τα κακώς
κείµενα και να επέλθει αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε ο πρωθυπουργός και, αναφερόµενος
σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε
τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ υποστήριξε ότι τώρα
είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε επίσης στους δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ,
σηµειώνοντας ότι η ισχυρή συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών έχει αποδειχθεί
στην πράξη, ενώ παράλληλα µίλησε για αύξηση του τουριστικού ρεύµατος από
τις ΗΠΑ, κάτι που συµβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
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Βελτιωµένο κλίµα επενδύσεων βλέπει το ΤΑΙΠΕ∆
Βελτίωση του κλίµατος για επενδύσεις στην Ελλάδα διαπίστωσε κατά τις συναντήσεις που είχε µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του 15ου επενδυτικού φόρουµ της Capital
Link, ο εντεταλµένος σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ∆ (Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου) Ανδρέας Ταπραντζής, σύµφωνα µε δηλώσεις του στο πρακτορείο Bloomberg.

Ο Ανδρέας Ταπραντζής , εντεταλµένος σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου
«Υπάρχει βελτιωµένο κλίµα όσον αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Πριν από έξι µήνες ή ένα χρόνο οι επενδυτές έρχονταν στην Ελλάδα ζητώντας αποδόσεις 30%, αυτό ήταν
εξωπραγµατικό» δήλωσε ο κ. Ταπραντζής.
Το δηµοσίευµα αναφέρει ότι, αξιωµατούχοι του ΤΑΙΠΕ∆ συναντήθηκαν στις αρχές της εβδοµάδας µε τον δισεκατοµµυριούχο επενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος είναι ο διαχειριστής του
οµώνυµου ταµείου αντιστάθµισης κινδύνου (hedge fund).
Σύµφωνα µε τους αξιωµατούχους, τα ταµεία, από το Paulson & Co έως το Third Point LLC, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου που περιλαµβάνονται στο
ελληνικό πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους 11 δισ. ευρώ έως το 2016.
Το ΤΑΙΠΕ∆ επιδιώκει να εισπράξει το ποσό των 3,6 δισ. ευρώ το 2014 από αποκρατικοποιήσεις, στόχο τον οποίο ο κ. Ταπραντζής χαρακτήρισε «φιλόδοξο». Η Ελλάδα, αναφέρει το
δηµοσίευµα, σχεδιάζει την πώληση πακέτων µετοχών δύο λιµένων στα µέσα Φεβρουαρίου και σκοπεύει να ολοκληρώσει τον επόµενο µήνα την πώληση της «Ελληνικόν Α.Ε.», µίας
ακίνητης περιουσίας που µε έκταση 6,2 εκατ. τετραγωνικά µέτρα είναι υπερτριπλάσια από την έκταση του Μονακό.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων αποκρατικοποιήσεων θα προσθέσει 2,5 ποσοστιαίες µονάδες στο ΑΕΠ έως το 2016 και θα δηµιουργήσει 150.000 νέες θέσεις
εργασίας, δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ∆ Γιάννης Εµίρης, αναφέροντας έρευνα του ελληνικού υπουργείου Οικονοµικών. «Είµαι πραγµατικά
αισιόδοξος. Ίσως να µην κινούµαστε µε την ταχύτητα που θα έπρεπε σε σχέση µε το µέγεθος της κρίσης, αλλά κινούµαστε» δήλωσε ο κ. Ταπραντζής.
Ο Πόλσον αγόρασε µετοχές της Alpha Bank στο τρίτο τρίµηνο του έτους, σύµφωνα µε έκθεση προς τους πελάτες του τον Οκτώβριο. Η εταιρεία του, η οποία διαχειρίζεται 18 δισ.
δολάρια, αγόρασε επίσης "warrants" (τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα να πληρώσει την τιµή εξάσκησης για να αποκτήσει µετοχές σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες στο
µέλλον) για να αποκτήσει επιπλέον 7,41 µετοχές για κάθε κοινή µετοχή της τράπεζας. Ο διαχειριστής του Third Point Ντάνιελ Λεµπ δήλωσε τον Απρίλιο ότι θα ίδρυε ένα ταµείο
αντιστάθµισης κινδύνου επικεντρωµένο στην αγορά ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.
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''KOKKIΝΟ ΧΑΛΙ'' ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ...
«Κόκκινο χαλί» και όχι
γραφειοκρατικά κωλύµατα προσφέρει
στους επίδοξους επενδυτές η Ελλάδα,
η οποία µπαίνει σε περίοδο
ανάκαµψης, προσφέροντας...
σηµαντικές ευκαιρίες, δήλωσε ο
πρωθυπουργός, Αντ.Σαµαράς, σε
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που
προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό
φόρουµ της Capital Link στη N.
Υόρκη.
Όπως επεσήµανε ο Πρωθυπουργός
στο φόρουµ, µε θέµα «Μία Εποχή
Ευκαιριών» απευθυνόµενος σε
εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των ΗΠΑ,
τράπεζες και επιχειρήσεις, η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η
ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού
και της κυβέρνησης της Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε στα επιτεύγµατα της χώρας όσον
αφορά στην πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, µε
αποτέλεσµα η χώρα να προσφέρει σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι
«red tape».
Όπως υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, η χώρα βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαµψης και
όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας. Αναφερόµενος στον τοµέα
των επενδύσεων, περιέγραψε συνοπτικά τις ενέργειες που έχουν γίνει για την εξάλειψη
των γραφειοκρατικών κωλυµάτων και δήλωσε ότι η χώρα προσφέρει σηµαντικές
επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες.
Ακόµη, υπογράµµισε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί
σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να διορθωθούν τα κακώς κείµενα και να
επέλθει αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε ο Πρωθυπουργός και, αναφερόµενος σε
συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον
τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ υποστήριξε ότι τώρα είναι «ο
κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε επίσης στους δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ,
σηµειώνοντας ότι η ισχυρή συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών έχει αποδειχθεί στην
πράξη, ενώ παράλληλα µίλησε για αύξηση του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, κάτι
που συµβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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ΗΠΑ: Για «κατάλληλο χρόνο» και για «σηµαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Α. Σαµαράς σε µήνυµά του σε
επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη
18 εκεµβρίου 2013 (00:37 UTC+2)
του ανταποκριτή µας Π. Παναγιώτου
Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς,
υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε
περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για
πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
φάση επανεκκίνησης.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε
στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που
πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν Κλαµπ, του
Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή Ευκαιριών» και
απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που
εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των
Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά
αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση
επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet»
και όχι «red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ,
σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη
«σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της
ελληνικής οικονοµίας.
Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους
στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση, προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε
«πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για
το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει
«σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες». Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να
«διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε
συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό,
τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο
κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο
Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο
NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας «κέρδισε την
εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών,
προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά οικονοµικής ανάκαµψης».© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε
συνδροµητές µόνον για συγκεκριµένη χρήση.
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[01:22] Κύπρος: Νέες προσπάθειες για το κοινό ανακοινωθέν

© 1994-2014 ΑΠΕ - ΜΠΕ

7/1/2014 2:29 µµ

Σαµαράς: Όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας...

Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

Επικοινωνία

Εγγραφή

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/383242/samaras-olo-kai-perissot...

∆ιαφήµιση

Newsbomb.gr
ΥΓΕΙΑ

|

∆ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

|

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΩΡΑΡΙΟ

|

ΟΑΕ∆
ΟΑΕ∆

|

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

|

ΕΟΠΥΥ
ΕΟΠΥΥ

|

ΟΤΕ

|

∆ΕΗ
∆ΕΗ

|

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαµαράς: Όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της
Ελλάδας
Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 2013 20:39

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα
µας µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές
πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται
σε φάση επανεκκίνησης.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό
φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν
Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα: «Μία Εποχή Ευκαιριών» και
απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους
επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε
«χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση
επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι
«red tape». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας
και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη
«σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής
οικονοµίας.

1 of 2

18/12/2013 10:05 πµ

Σαµαράς: Όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας...

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/383242/samaras-olo-kai-perissot...

Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της
κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση, προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης»,
ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας. Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον
τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν
«γραφειοκρατικά κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες
και ευκαιρίες».
Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας. «Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και
αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό,
τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος
χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός
επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο
οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας «κέρδισε την εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής
και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την
Ελλάδα σε τροχιά οικονοµικής ανάκαµψης».
∆ιαβάστε επίσης:
Οµιλία Μηταράκη στις ΗΠΑ για προτεραιοτήτες της Ελληνικής Προεδρίας
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Σαµαράς: Η Ελλάδα στρώνει κόκκινο χαλί στους
επενδυτές
REPORTER | 17.12.2013
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
“Εξέγερση” στην Αυτοδιοίκηση λόγω… απολύσεων
Ο Στουρνάρας και η “εποχή ευκαιριών” για την
Ελλάδα
Η… αφιέρωση Λυριτζή-Οικονόµου στον Λιάπη
Ο Μπογιόπουλος επικαλείται τον Βάρναλη
Η Βουλή αναστέλλει τη χρηµατοδότηση της Χρυσής
Αυγής
Άδωνις: ∆εν θα υπάρξουν απολύσεις γιατρών
Στήριξη σε ευπαθείς καταναλωτές τα τελευταία 3
χρόνια από τη ∆ΕΗ
Μίχαλος: Αν αλλάξουµε µυαλά…
Οι καθαρίστριες απέκλεισαν το υπουργείο
Οικονοµικών
Μετά τις 10 Ιανουαρίου τα (πραγµατικά) δύσκολα για
την κυβέρνηση

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαµαράς, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει
πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση
επανεκκίνησης.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital
Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα:
«Μία Εποχή Ευκαιριών» και απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν
µεγάλους επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και
της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη
διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να
επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
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ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ
Αυτοδιοίκηση

“Εξέγερση” στην Αυτοδιοίκηση
λόγω… απολύσεων
18.12.2013
Οικονοµία

Ο Στουρνάρας και η “εποχή
ευκαιριών” για την Ελλάδα
18.12.2013
Media

Η… αφιέρωση Λυριτζή-Οικονόµου
στον Λιάπη

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας
και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ
σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας
στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.

18.12.2013

Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και
στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση, προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα
βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της
Ελλάδας.

18.12.2013

Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική
εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και ότι τώρα η
Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες». Επίσης,
υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την
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αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και
αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε
τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι
τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο
Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της
εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός
της Ελλάδας «κέρδισε την εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας
των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά
οικονοµικής ανάκαµψης».
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Σαµαράς: Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην
Ελλάδα
Απευθυνόµενος στους συνέδρους του επενδυτικού φόρουµ της Capital Link, που γίνεται
στο Μανχάταν, ο πρωθυπουργός επεσήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της
γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, τονίζοντας πως η χώρα µας
προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
Το Σάββατο στην Αθήνα οι άνθρωποι της Socar για υπογραφές για ∆ΕΣΦΑ
Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς

Μήνυµα πως η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», ενώ παράλληλα εισέρχεται σε περίοδο ανάκαµψης και οικονοµικής
επανεκκίνησης, έστειλε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, µέσω µαγνητοσκοπηµένου µηνύµατος που προβλήθηκε στο 15ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιείται στο Μετροπόλιταν Κλαµπ, του Μανχάταν.
Απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και
επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επεσήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, και τόνισε πως
πλέον η χώρα προσφέρει «κόκκινο χαλί» (red carpet) και όχι «γραφειοκρατία» (red tape), σε επίδοξους επενδυτές.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν
«γραφειοκρατικά κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».
Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να
«διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και να διασφαλίσουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν
επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο
κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
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Σαµαράς: Μπαίνουµε σε περίοδο ανάκαµψης - «Κόκκινο χαλί» για τους επενδυτές
πριν από 15 ώρες

Για τις «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» που προσφέρει η Ελλάδα µίλησε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του,
που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, το οποίο πραγµατοποιείται στο Μετροπόλιταν Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή
Ευκαιριών».
Στον χαιρετισµό του, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε ότι η χώρα µπαίνει σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η
ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των ΗΠΑ, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα
σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει
αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις Ηνωµένες Πολιτείες, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της
ελληνικής οικονοµίας.
Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση,
προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά
κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».
Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να
«διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν
επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος
χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος
(πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας «κέρδισε την
εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά
οικονοµικής ανάκαµψης».
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Κόκκινο χαλί,
διαβεβαιώνει ότι
προσφέρει η Ελλάδα
στους υποψήφιους
επενδυτές και όχι
γραφειοκρατικά
κωλύµατα ο
πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαµαράς,
στο
µαγνητοσκοπηµένο
µήνυµά του το οποίο
προβλήθηκε στο 15ο
επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link στη
N. Υόρκη, µε θέµα
«Μία Εποχή
Ευκαιριών».
Ο κ. Σαµαράς ανέφερε ότι η Ελλάδα µπαίνει σε περίοδο ανάκαµψης και προσφέρει σηµαντικές
ευκαιρίες, ενώ επισήµανε ότι έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και ότι η ελληνική
οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης.
Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης λόγο για «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του
λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας και αναφέρθηκε στα επιτεύγµατα της χώρας στην πάταξη
της γραφειοκρατίας και στη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, µε αποτέλεσµα, όπως είπε, η
χώρα να προσφέρει σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Ανέφερε ακόµα ότι όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας και
υπογράµµισε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας, ώστε να διορθωθούν τα κακώς κείµενα και να επέλθει αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» ανέφερε ο πρωθυπουργός. Μίλησε επίσης για τους
συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες, όπως ο
τουριστικός, τραπεζιτικός, ενεργειακός και αγροτικός, και υπογράµµισε ότι τώρα είναι «ο
κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Ο κ. Σαµαράς µίλησε και τους τους δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αναφέροντας ότι η
ισχυρή συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών έχει αποδειχθεί στην πράξη και ότι η αύξηση του
τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ συµβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
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Αντώνης Σαµαράς: Στρώνει «κόκκινο χαλί» σε επενδυτές
Βρισκόµαστε σε περίοδο ανάκαµψης , έχει γίνει επανεκκίνηση , έχουµε πλεόνασµα. Τα γνωστά «θαύµατα» της συγκυβέρνησης στην οικονοµία επανέλαβε ο έλληνας
πρωθυπουργό Α. Σαµαρά, άσχετα αν εµείς δεν το έχουµε καταλάβει. Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital
Link, που πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή Ευκαιριών» και απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που
εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός κάλεσε και πάλι επενδυτές να έρθουν στην
Ελλάδα, γιατί υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες.
Σύµφωνα µε το NEwsit.gr, o Αντώνης Σαµαράς, υπογράµµισε ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και
η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης. Αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους
θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
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Μήνυµα σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη

Σαµαράς: «Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» στην Ελλάδα
Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαµαράς, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει
πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση
επανεκκίνησης.

Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που
πραγµατοποιείται σήµερα στο Μετροπόλιταν Κλαµπ, του Μανχάταν, µε θέµα:«Μία Εποχή Ευκαιριών» και
απευθυνόµενος σε εκατοντάδες συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικούς οίκους των Ηνωµένων
Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα» των
προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση
επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι
«red tape».
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σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική
αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Στο περσινό µήνυµά του, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους
της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση, προσθέτοντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε «πορεία
ανάκαµψης», ενώ όλο και περισσότεροι µιλούν για το «comeback» της Ελλάδας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι
έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές
επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες». Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και
αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς
κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε
συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό,
ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πριν την προβολή του πρωθυπουργικού µηνύµατος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαµαρά ο Ελληνοαµερικανός
επιχειρηµατίας δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE, MISTRAS GROUP), ο
οποίος τόνισε ότι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας «κέρδισε την εµπιστοσύνη» της επιχειρηµατικής
και επενδυτικής κοινότητας των Ηνωµένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «έχει καταφέρει να βάλει την
Ελλάδα σε τροχιά οικονοµικής ανάκαµψης».
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Αντ. Σαµαράς: «Σηµαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες προσφέρει η Ελλάδα»
Μήνυµα του προωθυπουργού σε επενδυτικό φόρουµ στη Νέα Υόρκη
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/12/2013, 19:54 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17/12/2013, 19:54

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», τόνισε ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαµαράς, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε στο 15ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε ότι η Ελλάδα µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει
πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση
επανεκκίνησης.
Απευθυνόµενους σε συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικού οίκους των
Ηνωµένων Πολιτειών, τράπεζες και επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο Μετροπόλιταν
Κλαµπ του Μανχάταν για να παρακολουθήσουν το συνέδριο µε θέµα: «Μία Εποχή
Ευκαιριών», ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά αποτελέσµατα»
των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη
διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να
επενδύσουν «red carpet» και όχι «red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ
Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην
πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ,
συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική
εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και τόνισε
ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».
Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν
επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς
κείµενα», καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και
αναφερόµενος σε συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες,
σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό, ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και
στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».

© ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκποµπή του, σε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς
γραπτή άδεια του εκδότη.
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Μήνυµα Σαµαρά σε Αµερικανούς επενδυτές: Τώρα είναι ο
κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα
Τρίτη, 17 ∆εκεµβρίου 2013 18:59

Κάλεσµα σε υποψήψιους επενδυτές που µετείχαν στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital
Link,

που

πραγµατοποιείται

στο

Metropolitan

Club

του

Μανχάταν

απηύθυνε

ο

πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε
την Τρίτη.

Εκτύπωση
E-mail

«Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µπαίνει πλέον σε περίοδο
ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία
βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης» τόνισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι έχουν γίνει
µεγάλα βήµατα για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού

Βαθµολογήστε αυτό το
άρθρο

κλίµατος, καθώς, όπως είπε, η χώρα προσφέρει «red carpet» και όχι «red tape» σε όσους
θέλουν να επενδύσουν.
Ο Αντώνης Σαµαράς αναφέρθηκε στους «πολυετείς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ

(0 ψήφοι)

Ελλάδας και ΗΠΑ, σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην
πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ,

Ετικέτες

σαµαρας επενδυτικό
φόρουµ,

συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας, υπογράµµισε τις

διαθρωτικές

µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας,
ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα».
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά και έδωσε έµφαση και στο
γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
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Αντ.Σαµαράς: Η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
Γράφει:
17/12/2013, 19:40

Η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες»,
τόνισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, σε
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε στο 15ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε ότι η Ελλάδα µπαίνει πλέον σε
περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
φάση επανεκκίνησης.
Απευθυνόµενους σε συνέδρους που εκπροσωπούν µεγάλους επενδυτικού οίκους των Ηνωµένων Πολιτειών,
τράπεζες και επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο Μετροπόλιταν Κλαµπ του Μανχάταν για να παρακολουθήσουν το
συνέδριο µε θέµα: «Μία Εποχή Ευκαιριών», ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «χειροπιαστά
αποτελέσµατα» των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα «επιτεύγµατα» για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση
επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν «red carpet» και όχι
«red tape».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους «µακρούς και παραδοσιακούς δεσµούς» µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ,
σηµειώνοντας ότι η «ισχυρή συνεργασία» µας έχει αποδειχθεί στην πράξη, ενώ σηµείωσε τη «σηµαντική
αύξηση» του τουριστικού ρεύµατος από τις ΗΠΑ, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Ο κ. Σαµαράς µίλησε ιδιαίτερα για τον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε
ώστε να µην υπάρχουν «γραφειοκρατικά κωλύµατα» και τόνισε ότι τώρα η Ελλάδα προσφέρει «σηµαντικές
επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες».
Επίσης, υπογράµµισε τις πολλές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας, ώστε να «διορθωθούν τα κακώς κείµενα», καθώς και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
«Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και αναφερόµενος σε
συγκεκριµένους τοµείς που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, σηµείωσε τον τουριστικό, τραπεζιτικό,
ενεργειακό και αγροτικό, ενώ έδωσε έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι «ο κατάλληλος χρόνος για
επενδύσεις στην Ελλάδα».
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Αντ. Σαµαράς: Προσφέρει «κόκκινο χαλί» στους µονοπωλιακούς οµίλους
∆ηµοσίευση: Τρί, 17/12/2013 - 21:51
Τελευταία Ενηµέρωση: Τρί, 17/12/2013 - 21:52
Τις «επενδυτικές ευκαιρίες» που προσφέρουν τα βάρβαρα µέτρα που εφαρµόζονται στην Ελλάδα ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαµαράς, µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της «Capital Link» στη
Νέα Υόρκη.Απευθυνόµενος σε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων, τραπεζών και άλλων τµηµάτων του χρηµατιστηριακού
κεφαλαίου, υποσχέθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση προσφέρει «κόκκινο χαλί» στους µονοπωλιακούς οµίλους που θα
επενδύσουν στην Ελλάδα.Ο τίτλος του φόρουµ «µιλάει» από µόνος του για τα όσα είπε ο Αντώνης Σαµαράς καθώς είχε θέµα
«Μία Εποχή Ευκαιριών». Στο µήνυµα του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που έχουν
προωθηθεί για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων στον τουριστικό, τον τραπεζιτικό, τον
ενεργειακό και τον αγροτικό τοµέα. «Οι κόποι µας αποδίδουν καρπούς» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τώρα
είναι «ο κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα».
Πολιτική
Σύνδεσµοι
[1] http://www.902.gr/eidisi/politiki/33637/ant-samaras-prosferei-kokkino-hali-stoys-monopoliakoys-omiloys#main-content
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ΗΠΑ: Για «πρωτοφανή δηµοσιονοµική προσαρµογή» έκανε λόγο ο
υπουργός Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας σε µήνυµά του σε επενδυτικό
φόρουµ στη Νέα Υόρκη
18 εκεµβρίου 2013 (16:52 UTC+2)
του ανταποκριτή µας Π. Παναγιώτου
«Η Ελλάδα έχει πετύχει πρωτοφανή δηµοσιονοµική προσαρµογή» τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών,
Γιάννης Στουρνάρας, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας εισέρχεται σήµερα σε µια «εποχή ευκαιριών,
σε µια εποχή όπου η ελληνική οικονοµία θα διεκδικήσει µια σηµαντική θέση στην παγκόσµια
οικονοµία».
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link,
που πραγµατοποιήθηκε χθες στο Μετροπόλιταν Κλαµπ της Νέας Υόρκης, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε
ότι «η Ελλάδα εφαρµόζει το πιο τολµηρό πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής της σύγχρονης
ιστορίας».
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονοµικών επισήµανε ότι «κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαεπτά µηνών, η κυβέρνηση έθεσε µε επιτυχία το πρόγραµµα και πάλι στο προσκήνιο µε την
επιτάχυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εφαρµογή
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σε ευρύ φάσµα τοµέων».
Επίσης, σηµείωσε ότι «το πρωτογενές έλλειµµα έχει µειωθεί περίπου 10% του ΑΕΠ από το 2009, η
µεγαλύτερη και ταχύτερη µείωση που έχει καταγραφεί ποτέ από µια οικονοµία του ΟΟΣΑ»,
προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει ανακτήσει µεγάλος µέρος της ανταγωνιστικότητας και η
εµπιστοσύνη αποκαθίσταται σταδιακά».
Καταλήγοντας, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό» και το
φόρουµ µπορεί να συµβάλει στην ενηµέρωση των διεθνών επενδυτών για την προσπάθεια που
καταβάλλεται «µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε
συνδροµητές µόνον για συγκεκριµένη χρήση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙ*ΗΣΕΙΣ
[12:34] Γερµανία: Εορτασµός Θεοφανείων στο Μόναχο
[10:01] Αυστρία: Ο Ελληνισµός γιόρτασε µε λαµπρότητα τα Θεοφάνεια στον ούναβη, στη Βιέννη
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[01:24] Βέλγιο: Με απόφαση του Μ. Σούλτς η αναβολή της επίσκεψης στην Αθήνα της επιτροπής για την τρόικα,
διευκρινίζει ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
[01:22] Κύπρος: Νέες προσπάθειες για το κοινό ανακοινωθέν
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Στουρνάρας: Εποχή ευκαιριών για την Ελλάδα
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι «η Ελλάδα εφαρµόζει το πιο τολµηρό πρόγραµµα
οικονοµικής προσαρµογής της σύγχρονης ιστορίας»
18 ∆εκ 2013 - 08:06

Για πρωτοφανή δηµοσιονοµική προσαρµογή που έχει πετύχει η Ελλάδα έκανε
λόγο ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε µαγνητοσκοπηµένο
µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που
πραγµατοποιήθηκε χθες στο Μετροπόλιταν Κλαµπ της Νέας Υόρκης.
Σηµείωσε ότι η χώρα µας εισέρχεται σήµερα σε µια «εποχή ευκαιριών, σε µια
εποχή όπου η ελληνική οικονοµία θα διεκδικήσει µια σηµαντική θέση στην
παγκόσµια οικονοµία».
Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η Ελλάδα εφαρµόζει το πιο τολµηρό πρόγραµµα
οικονοµικής προσαρµογής της σύγχρονης ιστορίας».
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονοµικών επισήµανε ότι «κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δεκαεπτά µηνών, η κυβέρνηση έθεσε µε επιτυχία το πρόγραµµα και
πάλι στο προσκήνιο µε την επιτάχυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων σε ευρύ φάσµα τοµέων».
Επίσης, σηµείωσε ότι «το πρωτογενές έλλειµµα έχει µειωθεί περίπου 10% του
ΑΕΠ από το 2009, η µεγαλύτερη και ταχύτερη µείωση που έχει καταγραφεί ποτέ
από µια οικονοµία του ΟΟΣΑ», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει ανακτήσει
µεγάλο µέρος της ανταγωνιστικότητας και η εµπιστοσύνη αποκαθίσταται
σταδιακά».
Καταλήγοντας, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε µεγάλο
βαθµό» και το φόρουµ µπορεί να συµβάλει στην ενηµέρωση των διεθνών
επενδυτών για την προσπάθεια που καταβάλλεται «µετασχηµατισµού της
ελληνικής οικονοµίας».
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Στουρνάρας: Η Ελλάδα έχει πετύχει πρωτοφανή δηµοσιονοµική
προσαρµογή
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της
Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε χθες στο Μετροπόλιταν Κλαµπ της Νέας Υόρκης, ο
κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η Ελλάδα εφαρµόζει το πιο τολµηρό πρόγραµµα
οικονοµικής προσαρµογής της σύγχρονης ιστορίας».

∆ηµοσίευση: 18/12/2013 - 07:28 Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2013 - 07:28
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ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
Σηµαντική πρόοδος για την οικοδόµηση της τραπεζικής ένωσης
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
Στα πρόθυρα προγράµµατος στήριξης από το ∆ΝΤ η Αλβανία

«Η Ελλάδα έχει πετύχει πρωτοφανή δηµοσιονοµική προσαρµογή» τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, υπογραµµίζοντας ότι
η χώρα µας εισέρχεται σήµερα σε µια «εποχή ευκαιριών, σε µια εποχή όπου η ελληνική οικονοµία θα διεκδικήσει µια σηµαντική θέση στην
παγκόσµια οικονοµία».
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που προβλήθηκε στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε χθες στο
Μετροπόλιταν Κλαµπ της Νέας Υόρκης, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η Ελλάδα εφαρµόζει το πιο τολµηρό πρόγραµµα οικονοµικής
προσαρµογής της σύγχρονης ιστορίας».
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονοµικών επισήµανε ότι «κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαεπτά µηνών, η κυβέρνηση έθεσε µε επιτυχία το
πρόγραµµα και πάλι στο προσκήνιο µε την επιτάχυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εφαρµογή
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σε ευρύ φάσµα τοµέων».
Επίσης, σηµείωσε ότι «το πρωτογενές έλλειµµα έχει µειωθεί περίπου 10% του ΑΕΠ από το 2009, η µεγαλύτερη και ταχύτερη µείωση που έχει
καταγραφεί ποτέ από µια οικονοµία του ΟΟΣΑ», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει ανακτήσει µεγάλος µέρος της ανταγωνιστικότητας και η
εµπιστοσύνη αποκαθίσταται σταδιακά».
Καταλήγοντας, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό» και το φόρουµ µπορεί να συµβάλει στην
ενηµέρωση των διεθνών επενδυτών για την προσπάθεια που καταβάλλεται «µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας».
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Εικόνα και πραγµατικότητα
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Eκτύπωση

Εικόνα και πραγµατικότητα
Της ανταποκρίτριάς µας στην Ουασιγκτον Κατερινας Σωκου
Σε αντίθεση µε τη δύσκολη, πολιτικά και οικονοµικά, ελληνική πραγµατικότητα, η εικόνα από τις ΗΠΑ
για τις προοπτικές της Ελλάδας το νέο έτος είναι θετική. Μάλιστα, κάποιοι επενδυτές σπεύδουν να
εκµεταλλευτούν αυτή τη διαφορά µεταξύ της θετικής τους ανάλυσης για τις µελλοντικές προοπτικές της
Ελλάδας και της αρνητικής ψυχολογίας στο εσωτερικό για να τοποθετηθούν στη χώρα, καθώς
πιστεύουν ότι το 2014 θα είναι µια χρονιά-καµπή για την Ελλάδα.
Στο ετήσιο φόρουµ του Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον τίτλο «η εποχή της ευκαιρίας»,
οικονοµολόγοι των µεγαλύτερων αµερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως η Goldman Sachs
και η Deutsche Bank, εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η δυναµική της ελληνικής οικονοµίας έχει
ήδη αλλάξει. Οπως τόνισαν, η βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών είναι εντυπωσιακή, ενώ το
κόστος εργασίας έχει υποχωρήσει 30% έναντι του πυρήνα της Ευρωζώνης, δηµιουργώντας πλέον τις
προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ο πρόεδρος της Calamos Investment Τζον Κάλαµος είναι «περισσότερο αισιόδοξος από ποτέ» για
την Ελλάδα, εκτίµηση που βασίζει, µεταξύ άλλων, στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να
συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις. Οπως το έθεσε άλλωστε ο ίδιος, οι µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητες για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ώστε να απελευθερωθεί η δυναµική του ιδιωτικού τοµέα και να
µπορέσει να δηµιουργήσει την «ελληνική εκδοχή» του αµερικανικού ονείρου. Οι µεταρρυθµίσεις είναι η
προϋπόθεση για τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη βιωσιµότητα της ανάπτυξης,
εκτιµούν από την πλευρά τους οι οικονοµολόγοι, σηµειώνοντας την ίδια στιγµή ότι «η δουλειά που έχει
γίνει στην Ελλάδα θα αποδίδει για δεκαετίες».
Στο µήνυµά του στο συνέδριο, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς κάλεσε τους επενδυτές να
αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να τοποθετηθούν εγκαίρως στην Ελλάδα, σηµειώνοντας ότι «τα έξυπνα
κεφάλαια κινούνται πρώτα». Είναι µια εκτίµηση που µοιράζονται αρκετοί επενδυτές, κυρίως hedge
funds και επενδυτικοί οίκοι, που ήδη έχουν τοποθετηθεί στην Ελλάδα.
Θα χρειαστούν ακόµη πολλές επενδύσεις κεφαλαίων, από επιχειρήσεις και venture capitals, στην
πραγµατική οικονοµία. Οι ιδιωτικές επενδύσεις και δη από το εξωτερικό είναι ο µόνος τρόπος για να
ανακάµψει η χώρα, καθώς οι δηµόσιες δαπάνες βρίσκονται υπό την πίεση της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, ενώ η εσωτερική ζήτηση έχει καταρρεύσει λόγω της λιτότητας. Η εταιρεία συµβούλων
McKinsey υπολογίζει ότι η ελληνική οικονοµία µπορεί -και χρειάζεται!- να προσελκύσει 115 δισ. ευρώ
σε ιδιωτικές επενδύσεις µέχρι το 2020, το ήµισυ των οποίων περίπου αναµένεται να προέλθει από τις
ιδιωτικοποιήσεις και τα οφέλη τους.
Οπως ξέρει καλά κάθε χώρα που προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις και γνωρίζει πλέον από
πρώτο χέρι και η Ελλάδα, αυτό εξαρτάται πρωτίστως από την πολιτική σταθερότητα και αξιοπιστία,
κάτι που παρά τη σηµαντική πρόοδο των τελευταίων ετών εξακολουθεί να αποτελεί τη σηµαντικότερη
ίσως πρόκληση που θα αντιµετωπίσει η Ελλάδα και το 2014. Και βέβαια, θα πρέπει να συνεχισθεί
ακόµη πιο δυναµικά η βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, ώστε να γίνει η χώρα ελκυστικός
επενδυτικός προορισµός, δίνοντας περιεχόµενο, σε επίπεδο θεσµών και νοοτροπίας, στην υπόσχεση
του πρωθυπουργού ότι θα στρώνει «κόκκινο χαλί» στους ξένους επενδυτές. Οι Ελληνες, από την
πλευρά τους, έχουν συνηθίσει να λειτουργούν χωρίς κόκκινα χαλιά και να επενδύουν παρά τις
δυσκολίες. Σύµφωνα µε µια εντυπωσιακή στατιστική που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, 40 χιλιάδες
νέες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν το 2012, στην κορύφωση της κρίσης, από τις οποίες το 10% σε τοµείς
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Και οι καλύτερες ιδέες όµως δεν µπορούν να πάνε µακριά χωρίς
κεφάλαια, για τον λόγο αυτό είναι κρίσιµο να ανοίξουν οι κάνουλες της χρηµατοδότησης το 2014.
Με δεδοµένη την ανακολουθία µεταξύ των αριθµών που βελτιώνονται και των συνθηκών στο έδαφος
που παραµένουν σκληρές, καθώς µάλιστα η µείωση της ανεργίας υστερεί πάντα χρονικά της
ανάκαµψης, η πραγµατικότητα για τον µέσο πολίτη παραµένει πολύ σκληρή. Μέχρι να
καρποφορήσουν οι όποιες επενδύσεις, η ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας θα παραµένει η άµεση
προτεραιότητα, ώστε η πραγµατικότητα των αγορών να συµβαδίσει µε την πραγµατική οικονοµία.
Hµεροµηνία : 18/12/13
Copyright: http://www.kathimerini.gr
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«ÕÐÏ ÔÇÍ ÇÃÅÓÉÁ ÔÏÕ ÁÍÔÙÍÇ ÓÁÌÁÑÁ, Ç ×ÙÑÁ ÎÁÍÁÌÐÁÉÍÅÉ ÓÅ ÓÙÓÔÏ
ÄÑÏÌÏ» ÄÇËÙÓÅ Ï ÅËËÇÍÏÁÌÅÑÉÊÁÍÏÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÁÓ ÔÆ. ÊÁËÁÌÏÓ

«Ï åëëçíéêüò ëáüò Ý÷åé ìáêñÜ ðáñÜäïóç êáé Ýíäïîç éóôïñßá óå èÝìáôá
äçìéïõñãßáò, êáéíïôïìßáò êáé áðïöáóéóôéêüôçôáò. Êáé õðü ôçí çãåóßá ôïõ
ðñùèõðïõñãïý Áíôþíç ÓáìáñÜ, ç ÷þñá îáíáìðáßíåé óå óùóôü äñüìï. ÐñáãìáôéêÜ, ïé
åíäåßîåéò êáé ïé ðñïïðôéêÝò åßíáé åíèáññõíôéêÝò» ôüíéóå ï Åëëçíïáìåñéêáíüò
åðé÷åéñçìáôßáò Ôæïí ÊÜëáìïò, ï ïðïßïò ôéìÞèçêå óôï ðëáßóéï ôïõ 15ïõ åôÞóéïõ
åðåíäõôéêïý óõíåäñßïõ ãéá ôçí ÅëëÜäá.
Óå åêäÞëùóç ìåôÜ äåßðíïõ, óôï New York Yacht Club, ï ðñÝóâçò ôçò ÷þñáò ìáò óôéò
ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, ×ñßóôïò Ðáíáãüðïõëïò, áðÝíåéìå óôïí ê. ÊÜëáìï (ðñüåäñï êáé
Äéåõèýíùí Óýìâïõëï ôçò Calamos Investments) ôï «Capital Link Leadership Award» ãéá ôï
2013, Ýíá âñáâåßï ôï ïðïßï äßäåôáé åôçóßùò óå Ýíá Üôïìï Þ ïñãáíéóìü ãéá ôçí «åîáéñåôéêÞ
óõìâïëÞ» ôïõ, üðùò åðéóçìÜíèçêå, óôçí ðñïþèçóç óôåíüôåñùí åðé÷åéñçìáôéêþí äåóìþí
ìåôáîý ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò ðáãêüóìéáò åðé÷åéñçìáôéêÞò êáé åðåíäõôéêÞò êïéíüôçôáò.
Ôï «Capital Link Leadership Award» ãéá ôï 2012 åß÷å áðïíåìçèåß óôïí ÁíäñÝá
ËéâÝñç (ðñüåäñï êáé Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Dow Chemical Company) ãéá ôïí çãåôéêü
ôïõ ñüëï ùò éäñõôÞò ôïõ «Hellenic Initiative».
Ï ôéìþìåíïò åõ÷áñßóôçóå ôïõò äéïñãáíùôÝò ôïõ öüñïõì, åðéóçìáßíïíôáò üôé «ç
áðïíïìÞ ôïõ óçìåñéíïý âñáâåßïõ áðü Ýíáí ïñãáíéóìü ôïõ êýñïõò ôçò Capital Link, ç ïðïßá
Ý÷åé äéáäñáìáôßóåé óçìáíôéêü ñüëï óôçí áíáâÜèìéóç ôçò åéêüíáò ôçò ÅëëÜäáò óôï äéåèíÝò
åðé÷åéñçìáôéêü, åðåíäõôéêü êáé ôñáðåæéêü êïéíü, áðïôåëåß éäéáßôåñç ôéìÞ ãéá ìÝíá». Ï ê.
ÊÜëáìïò áíÝöåñå, åðßóçò, üôé «ç áãÜðç êáé ç ðñïóÞëùóÞ ìïõ óôçí ÅëëÜäá ðçãÜæåé áðü
ðñïóùðéêÜ ìïõ âéþìáôá êáé áðü ôçí êáñäéÜ ìïõ. Åßìáé ãéïò ìåôáíÜóôç êáé áðïäßäù
ìåãÜëï êïììÜôé ôçò åðéôõ÷ßáò ìïõ óôéò áîßåò ðïõ ìïõ äßäáîáí ïé ãïíåßò ìïõ, üðùò åðßóçò
êáé óôéò äéäáóêáëßåò ôùí ÅëëÞíùí öéëïóüöùí. Ï åëëçíéêüò ëáüò Ý÷åé ìáêñÜ ðáñÜäïóç êáé
Ýíäïîç éóôïñßá óå èÝìáôá äçìéïõñãßáò, êáéíïôïìßáò êáé áðïöáóéóôéêüôçôáò. Êáé õðü ôçí
çãåóßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý Áíôþíç ÓáìáñÜ, ç ÷þñá îáíáìðáßíåé óå óùóôü äñüìï.
ÐñáãìáôéêÜ, ïé åíäåßîåéò êáé ïé ðñïïðôéêÝò åßíáé åíèáññõíôéêÝò».
ÐáñïõóéÜæïíôáò ôïí ôéìþìåíï, ôüóï ï ðñÝóâçò ê. Ðáíáãüðïõëïò, üóï êáé ï ðñüåäñïò
ôçò Capital Link, Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò, õðïãñÜììéóáí ôï ãåãïíüò üôé ï Ôæïí ÊÜëáìïò Ý÷åé
óõìâÜëåé ðïëëáðëþò óôç âåëôßùóç ôçò åéêüíáò ôçò ÅëëÜäáò óôï äéåèíÝò åðåíäõôéêü êáé
åðé÷åéñçìáôéêü êïéíü ìÝóá áðü éäéùôéêÝò óõíïìéëßåò êáé óõíáíôÞóåéò óôñáôçãéêÞò
óçìáóßáò ìå çãåôéêÜ óôåëÝ÷ç ôïõ éäéùôéêïý êáé äçìïóßïõ ôïìÝá êáé ìå åðáíåéëçììÝíåò
ôïðïèåôÞóåéò ôïõ óå äéåèíÞ óõíÝäñéá. Åðß ðëÝïí, çãïýìåíïò åíüò åðåíäõôéêïý ïìßëïõ 28
äéó. äïëáñßùí, ìå äéåèíÞ áíáãíþñéóç, áíÝðôõîå åíåñãü ðáñïõóßá óôçí ÅëëÜäá.
Ï ðñÝóâçò ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÏõÜóéãêôïí, ê. Ðáíáãüðïõëïò, ìéëþíôáò ãéá ôïí ê.
ÊÜëáìï, ôüíéóå: «ÐñáãìáôéêÜ, äåí èá ìðïñïýóå íá âñåé êáíåßò êáëýôåñï ðáñÜäåéãìá
åðéôõ÷çìÝíïõ åðé÷åéñçìáôßá, Áìåñéêáíïý åëëçíéêÞò êáôáãùãÞò, áðü ôïí Ôæïí ÊÜëáìï.
Åíáò Üíèñùðïò ðïõ äåí Ý÷åé îå÷Üóåé ôéò ñßæåò ôïõ. Óôï ÓéêÜãï ôéìÜ ôçí ÅëëÜäá êáé ç
ÅëëÜäá ôïí ôéìÜ ìå ôï Ìïõóåßï (Åèíéêü Åëëçíéêü Ìïõóåßï). ÁëëÜ, äåí åßíáé ìüíï áõôü.
Åßíáé ðïëõó÷éäÞò ç ðñïóöïñÜ ôïõ ãéá äéáôÞñçóç ôçò åëëçíéêÞò êëçñïíïìéÜò. ÐáñÜëëçëá,
ç åðéôõ÷çìÝíç äñáóôçñéïðïßçóÞ ôïõ óôéò åðé÷åéñÞóåéò, ìáò êÜíåé üëïõò ðåñÞöáíïõò. Ôïí
óõã÷áßñù êáé åëðßæù íá õðÜñîïõí ìéìçôÝò ôïõ Ôæïí ÊÜëáìïò».
Ôï äåßðíï ðñïëüãéóå ï åðé÷åéñçìáôßáò ÐÜíïò ÐáðÜæïãëïõ (Country Managing Partner / CSE South Cluster Leader ôçò Ernst & Young), êÜíïíôáò ëüãï ãéá «óçìáíôéêÞ ðñüïäï
êáé áëëáãÝò ðïõ Ý÷ïõí åðéôåõ÷èåß óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ìåôÜ áðü åðßðïíåò
ðñïóðÜèåéåò áñêåôþí åôþí». Åðßóçò, áíáöÝñèçêå êáé «óôéò óçìáíôéêÝò ðñïêëÞóåéò ðïõ
ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóôïýí ü÷é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí Åõñùæþíç, þóôå íá
åðéôá÷õíèåß ç áíÜðôõîç ôçò ïéêïíïìßáò ôùí ÷ùñþí ôçò Åõñþðçò».
Ï Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò áíÝöåñå üôé «ïé Áìåñéêáíïß åðåíäõôÝò åðéäåéêíýïõí
ìåãáëýôåñï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ðáñÜ ôéò óçìáíôéêÝò ðñïêëÞóåéò ðïõ
áðïìÝíïõí, êõñéáñ÷åß ç ðåðïßèçóç üôé ôá ÷åéñüôåñá áíÞêïõí ðëÝïí óôï ðáñåëèüí».
Åðßóçò, ôüíéóå ôç óçìáóßá êáé ôç óõìâïëÞ ðñïóùðéêïôÞôùí, üðùò ôïõ Ôæïí ÊÜëáìïò, ðïõ
åßíáé áíáãíùñéóìÝíïé êáé êáôáîéùìÝíïé óôçí áìåñéêáíéêÞ åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá, ãéá
ôçí áíáâÜèìéóç ôçò åéêüíáò ôçò ÅëëÜäáò óáí åðåíäõôéêü ðñïïñéóìü.
ÁíÜìåóá óôïõò ðáñáâñéóêüìåíïõò óôï äåßðíï Þôáí ï ìüíéìïò áíôéðñüóùðïò ôçò
ÅëëÜäáò óôïí ÏÇÅ, ðñÝóâçò Ìé÷Üëçò ÓðéíÝëëçò, ïé ãåíéêïß ðñüîåíïé ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò
Êýðñïõ óôç ÍÝá Õüñêç, Ãéþñãïò Çëéüðïõëïò êáé Êïýëá Óïöéáíïý, áíôßóôïé÷á, êáèþò êáé
óôåëÝ÷ç åðé÷åéñÞóåùí, ôñáðåæþí êáé åðåíäõôéêþí ïßêùí.
×èåò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï 15ï åôÞóéï åðåíäõôéêü öüñïõì ôçò Capital Link, óôï Metropolitan Club ôçò ÍÝáò Õüñêçò, ìå èÝìá: «Ìßá Åðï÷Þ Åõêáéñéþí» êáé ìå óõììåôï÷Þ 1.000
êáé ðëÝïí óõíÝäñùí.

Óôï ðëáßóéá ôïõ 15ïõ Capital Link Greek Investor Forum, ôï
×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Capital Link,
äéïñãÜíùóå åéäéêÞ åêäÞëùóç ðñïò ôéìÞí ôçò ÅëëÜäáò, ôçí «ÇìÝñá
ÅëëÜäáò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò». ÓõãêåêñéìÝíá, ôï
×ñçìáôéóôÞñéï ðáñÝèåóå åðßóçìç äåîßùóç ðñïò ôéìÞ ôçò åëëçíéêÞò
áðïóôïëÞò, ôùí åôáéñéþí åëëçíéêþí óõìöåñüíôùí, ðïõ åßíáé åéóçãìÝíåò
óôï NYSE Euronext êáé ôùí åôáéñåéþí ðïõ óõììåôåß÷áí óôï óõíÝäñéï.
Óôï ìåôáîý, óôï ðëáßóéï ôïõ óõíåäñßïõ, üðùò óõíçèßæåôáé ôá
ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ç Ãïõüë Óôñéô ôßìçóå ôçí ÷þñá ìáò ìå ôçí «ÇìÝñá ôçò
ÅëëÜäáò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò». Ç åëëçíéêÞ óçìáßá
áíáñôÞèçêå óôçí åßóïäï ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ, ôï ïðïßï åîÝäùóå åéäéêÜ
áíáìíçóôéêÜ ìåôÜëëéá ãéá íá ôéìÞóåé ôç ìÝñá áõôÞ.
Ôï êáìðáíÜêé ôçò ëÞîçò ôùí åñãáóéþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ ôçò
ÍÝáò Õüñêçò ÷ôýðçóáí ï äñ. ÓùôÞñéïò Âá÷áâéþëïò (ðñüåäñïò & CEO
ôçò åéóçãìÝíçò óôï NYSE, MISTRAS GROUP) êáé ï äñ. ÃéÜííçò
Êïýóôáò (ôçò åéóçãìÝíçò óôï NYSE, DANAOS CORPORATION).
Óôçí ôåëåôÞ óõììåôåß÷áí áðü ðëåõñÜò åéóçãìÝíùí åôáéñéþí, ïé:
Ôæïí ÊÜëáìïò, ÇñáêëÞò ÐñïêïðÜêçò (Danaos Corporation), John
Gafney (Safe Bulkers), Áñçò Ðáôñéíüò (Tsakos Energy Navigation), Ted
Petrone (Navios Maritime Holdings), Íéêüëáïò ÔáâëÜñéïò (Áegean Marine Petroleum
Network), ÐÝôñïò ×ñéóôïäïýëïõ (ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò), Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò
(ðñüåäñïò ôçò Capital Link) êáé ç Ïëãá Ìðïñíüæç (áíôéðñüåäñïò ôçò Capital Link), êáèþò
êáé áíþôáôá óôåëÝ÷ç ôùí åôáéñéþí êáé ïñãáíéóìþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôï öüñïõì. Åðßóçò,
Þôáí ðáñüíôåò ï ðñÝóâçò ôçò ÅëëÜäáò óôéò ÇÐÁ, ×ñßóôïò Ðáíáãüðïõëïò, ï ãåíéêüò
ðñüîåíïò, Ãéþñãïò Çëéüðïõëïò êáé ï Êùíóôáíôßíïò Ìß÷áëïò ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý êáé
Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí (ÅÂÅÁ).
Ç ôåëåôÞ ìåôáäüèçêå æùíôáíÜ áðü ìåãÜëá áìåñéêáíéêÜ êáé äéåèíÞ ôçëåïðôéêÜ
äßêôõá.
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ

Ê. ÌÉ×ÁËÏÓ: «Ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ Å×ÅÉ
ÅÉÓÅËÈÅÉ ÐËÅÏÍ ÓÅ ÈÅÔÉÊÇ ÔÑÏ×ÉÁ»

Ðñüóêëçóç ðñïò ôéò áìåñéêáíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò íá åðåíäýóïõí óôçí ÅëëÜäá áðçýèõíå ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñïâéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ôçò ÁèÞíáò (ÅÂÅÁ), Ê. Ìß÷áëïò, ìéëþíôáò óôç ÍÝá Õüñêç óôï 15ï ÅôÞóéï Åðåíäõôéêü ÓõíÝäñéï ãéá ôçí ÅëëÜäá
ðïõ äéïñãáíþíåé ç Capital Link.
Ï ê. Ìß÷áëïò áíáöÝñèçêå
óôçí
ðñüïäï
ðïõ Ý÷åé åðéôåõ÷èåß ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá óôçí ÅëëÜäá, óçìåéþíïíôáò ðùò «ðáñÜ
ôï ãåãïíüò üôé
óçìáíôéêÝò ðñïêëÞóåéò ðáñáìÝíïõí, ç áëÞèåéá åßíáé üôé ç
åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá Ý÷åé åéóÝëèåé ðëÝïí óå
èåôéêÞ ôñï÷éÜ ðïõ ïäçãåß ü÷é ìüíï óôç äçìïóéïíïìéêÞ åîõãßáíóç, áëëÜ êõñßùò óôç äéáñèñùôéêÞ ðñïóáñìïãÞ êáé óôçí áëëáãÞ áíáðôõîéáêïý ðñïóáíáôïëéóìïý».
Ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ åðéóÞìáíå åéäéêüôåñá ôçí åîÜëåéøç ôïõ ðñùôïãåíïýò åëëåßììáôïò, ôçí åîéóïññüðçóç ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ, ôçí ðñüïäï óôéò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ êáôáãñÜöïíôáé áðü äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò üðùò ï ÏÏÓÁ êáé ç Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá ãéá ôç
äéåõêüëõíóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, ôçí ðñïóôáóßá ôùí åðåíäõôþí, ôçí ßäñõóç åðé÷åéñÞóåùí, ê.á.
«Ç ÷þñá ïéêïäïìåß îáíÜ ôï ðñïößë åíüò åëêõóôéêïý êáé öéëüîåíïõ ðñïïñéóìïý ãéá åðåíäýóåéò. Êé áõôü Ý÷åé Þäç ãßíåé áíôéëçðôü áðü ôç äéåèíÞ åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá», ôüíéóå ï ê. Ìß÷áëïò áíáöåñüìåíïò óå ìåãÜëçò êëßìáêáò åðåíäýóåéò ðïõ Ý÷ïõí õëïðïéçèåß Þ
áíáêïéíùèåß ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá áðü åðé÷åéñÞóåéò êáé funds üðùò: Fairfax, Rhone
Capital, Dufry, Diamond Resorts, Qatar Petroleum, Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third
Point, Donskoy, Payne, York Capital, Üëëåò ðïõ õëïðïéïýíôáé áðü ìåãÜëåò åôáéñåßåò üðùò
ç Cosco, ç Huwaei, ç ZTE, ç PhilipMorris, ç SAP, ç Hewlet Packard, ç Procter & Gamble, ç
Unilever êáé ï áãùãüò öõóéêïý áåñßïõ TAP.
ÔÝëïò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ åðéóÞìáíå ôçí áíÜãêç áðïöáóéóôéêüôåñùí êéíÞóåùí óå
åðßðåäï Å.Å., ìå óôü÷ï ôçí ðëÞñç áðïêáôÜóôáóç ôçò åìðéóôïóýíçò óôï ôñáðåæéêü óýóôçìÜ
ôçò ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ôñáðåæéêÞò åíïðïßçóçò êáé ôç äçìéïõñãßá óõóôÞìáôïò êïéíÞò åðïðôåßáò, êïéíïý ôáìåßïõ åêêáèÜñéóçò áöåñÝããõùí ôñáðåæþí êáé ðáíåõñùðáúêïý óõóôÞìáôïò åããýçóçò êáôáèÝóåùí.
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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1. Στουρνάρας:
Πρωτοφανής
η

«Ο ελληνικός λαός έχει µακρά παράδοση και ένδοξη
ιστορία σε θέµατα δηµιουργίας, καινοτοµίας και
αποφασιστικότητας. Και υπό την ηγεσία του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η χώρα ξαναµπαίνει σε
σωστό δρόµο. Πραγµατικά, οι ενδείξεις και οι προοπτικές
είναι ενθαρρυντικές» τόνισε ο Ελληνοαµερικανός
επιχειρηµατίας Τζον Κάλαµος, ο οποίος τιµήθηκε στο
πλαίσιο του 15ου ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου για την
Ελλάδα.
Σε εκδήλωση στο New York Yacht Club, ο πρέσβης της χώρας µας στις Ηνωµένες Πολιτείες,
Χρίστος Παναγόπουλος, απένειµε στον κ. Κάλαµο (πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο της
Calamos Investments) το "Capital Link Leadership Award" για το 2013, ένα βραβείο το οποίο
δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την «εξαιρετική συµβολή» του, όπως
επισηµάνθηκε, στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας
και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το "Capital Link Leadership
Award" για το 2012 είχε απονεµηθεί στον Ανδρέα Λιβέρη (πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της Dow Chemical Company) για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτής του «Hellenic
Initiative».

''Είµαι γιος µετανάστη και αποδίδω µεγάλο κοµµάτι της επιτυχίας µου στις αξίες
που µου δίδαξαν οι γονείς µου''
Ο τιµώµενος ευχαρίστησε τους διοργανωτές του φόρουµ, επισηµαίνοντας ότι «η απονοµή του
σηµερινού βραβείου από έναν οργανισµό του κύρους της Capital Link, η οποία έχει
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδας στο διεθνές
επιχειρηµατικό, επενδυτικό και τραπεζικό κοινό, αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για µένα». Ο κ.
Κάλαµος ανέφερε, επίσης, ότι «η αγάπη και η προσήλωσή µου στην Ελλάδα πηγάζει από
προσωπικά µου βιώµατα και από την καρδιά µου. Είµαι γιος µετανάστη και αποδίδω µεγάλο
κοµµάτι της επιτυχίας µου στις αξίες που µου δίδαξαν οι γονείς µου, όπως επίσης και στις
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διδασκαλίες των Ελλήνων φιλοσόφων. Ο ελληνικός λαός έχει µακρά παράδοση και ένδοξη
ιστορία σε θέµατα δηµιουργίας, καινοτοµίας και αποφασιστικότητας. Και υπό την ηγεσία του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η χώρα ξαναµπαίνει σε σωστό δρόµο. Πραγµατικά, οι
ενδείξεις και οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές».
Παρουσιάζοντας τον τιµώµενο, τόσο ο πρέσβης κ. Παναγόπουλος, όσο και ο πρόεδρος της
Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης, υπογράµµισαν το γεγονός ότι ο Τζον Κάλαµος έχει
συµβάλει πολλαπλώς στη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό µέσα από ιδιωτικές συνοµιλίες και συναντήσεις στρατηγικής σηµασίας
µε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και µε επανειληµµένες τοποθετήσεις του
σε διεθνή συνέδρια. Επί πλέον, ηγούµενος ενός επενδυτικού οµίλου 28 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων, µε διεθνή αναγνώριση, ανέπτυξε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα.

Ηγείται ενός επενδυτικού οµίλου 28 δισεκατοµµυρίων δολαρίων
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον κ. Κάλαµο, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον κ.
Παναγόπουλος τόνισε: «πραγµατικά, δεν θα µπορούσε να βρει κανείς καλύτερο παράδειγµα
επιτυχηµένου επιχειρηµατία, Αµερικανού ελληνικής καταγωγής, από τον Τζον Κάλαµο. Ένας
άνθρωπος που δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του. Στο Σικάγο τιµά την Ελλάδα και η Ελλάδα τον
τιµά µε το Μουσείο (Εθνικό Ελληνικό Μουσείο). Αλλά, δεν είναι µόνο αυτό. Είναι πολυσχιδής
η προσφορά του για διατήρηση της ελληνικής κληρονοµιάς. Παράλληλα, η επιτυχηµένη
δραστηριοποίησή του στις επιχειρήσεις, µας κάνει όλους περήφανους. Τον συγχαίρω και
ελπίζω να υπάρξουν µιµητές του Τζον Κάλαµος».
Το δείπνο προλόγισε ο επιχειρηµατίας Πάνος Παπάζογλου (Country Managing Partner / CSE
South Cluster Leader της Ernst & Young), κάνοντας λόγο για «σηµαντική πρόοδο και αλλαγές
που έχουν επιτευχθεί στην ελληνική οικονοµία, µετά από επίπονες προσπάθειες αρκετών
ετών». Επίσης, αναφέρθηκε και «στις σηµαντικές προκλήσεις που πρέπει να
αντιµετωπιστούν όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωζώνη, ώστε να επιταχυνθεί η
ανάπτυξη της οικονοµίας των χωρών της Ευρώπης».
Ο Νικόλαος Μπορνόζης ανέφερε ότι «οι Αµερικανοί επενδυτές επιδεικνύουν µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για την Ελλάδα και παρά τις σηµαντικές προκλήσεις που αποµένουν, κυριαρχεί η
πεποίθηση ότι τα χειρότερα ανήκουν πλέον στο παρελθόν». Επίσης, τόνισε τη σηµασία και τη
συµβολή προσωπικοτήτων, όπως του Τζον Κάλαµος, που είναι αναγνωρισµένοι και
καταξιωµένοι στην αµερικανική επιχειρηµατική κοινότητα, για την αναβάθµιση της εικόνας της
Ελλάδας σαν επενδυτικό προορισµό.

Ανάµεσα στους παραβρισκόµενους στο
δείπνο ήταν ο µόνιµος αντιπρόσωπος της
Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Μιχάλης
Σπινέλλης, οι γενικοί πρόξενοι της Ελλάδας
και της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Γιώργος
Ηλιόπουλος και Κούλα Σοφιανού,
αντίστοιχα, καθώς και στελέχη
επιχειρήσεων, τραπεζών και επενδυτικών
οίκων.

«οι Αµερικανοί επενδυτές
επιδεικνύουν µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για την
Ελλάδα και παρά τις
σηµαντικές προκλήσεις
που αποµένουν, κυριαρχεί
η πεποίθηση ότι τα
χειρότερα ανήκουν πλέον
στο παρελθόν»

Σήµερα, θα πραγµατοποιηθεί το 15ο ετήσιο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε θέµα: «Μία Εποχή Ευκαιριών» και µε συµµετοχή
1.000 και πλέον συνέδρων.
Στο πλαίσια του 15ου Capital Link Greek Investor Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης,
σε συνεργασία µε την Capital Link, διοργάνωσε χθες ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδας, την «Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα, το
Χρηµατιστήριο παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµή της ελληνικής αποστολής, των εταιριών
ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο συνέδριο.
Στο µεταξύ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η Γουόλ Στριτ
τίµησε χθες την χώρα µας µε την «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Η ελληνική σηµαία αναρτήθηκε στην είσοδο του Χρηµατιστηρίου, το οποίο εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
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Το καµπανάκι της λήξης των χθεσινών εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
χτύπησαν ο δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE,
MISTRAS GROUP) και ο δρ. Γιάννης Κούστας (της εισηγµένης στο NYSE, DANAOS
CORPORATION).

δηµοσιονοµική προσαρµογή µας
2. Ο Μίχαλος στην Νέα Υόρκη: Πρόσκληση στις
αµερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην
Ελλάδα

Στην τελετή συµµετείχαν από πλευράς εισηγµένων εταιριών, οι: Τζον Κάλαµος, Ηρακλής
Προκοπάκης (Danaos Corporation), John Gafney (Safe Bulkers), Αρης Πατρινός (Tsakos
Energy Navigation), Ted Petrone (Navios Maritime Holdings), Νικόλαος Ταβλάριος (Αegean
Marine Petroleum Network), Πέτρος Χριστοδούλου (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος), Νικόλαος
Μπορνόζης (πρόεδρος της Capital Link) και η κυρία Όλγα Μπορνόζη (αντιπρόεδρος της
Capital Link), καθώς και ανώτατα στελέχη των εταιριών και οργανισµών που συµµετέχουν
στο φόρουµ. Επίσης, ήταν παρόντες ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χρίστος
Παναγόπουλος, ο γενικός πρόξενος, Γιώργος Ηλιόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μίχαλος
πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Η τελετή µεταδόθηκε ζωντανά από µεγάλα αµερικανικά και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.
∆ιαβάστε επίσης:
Μείναµε από δόση – Φεύγει χωρίς συµφωνία η τρόικα – Όλα θα κριθούν τον Ιανουάριο
Το νέο σχέδιο για τους πλειστηριασµούς – Ποιοι προστατεύονται
Κατάσχεση µισθοδοσίας στις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν
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Επενδυτικός πυρετός για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη

Έλληνας τραπεζίτης µεταφέρει µε χαρακτηριστικό τρόπο, από το «Μεγάλο
Μήλο», το «άνευ προηγουµένου» ενδιαφέρον που εκδηλώνουν αµερικανικά
κεφάλαια για την Ελλάδα στο πλαίσιο του forum Capital Link
18 εκ 2013 - 05:37

Η Ν9 δεν διαγράφει τον
Μιχάλη Λιάπη
Αµήχανη δήλωση του
γραµµατέα του κόµµατος

Οµαδική «απόβαση»
Ελλήνων
επιχειρηµατιών στη Νέα
Υόρκη
Θα συµµετάσχουν στο
ετήσιο συνέδριο που
διοργανώνεται για το
µέλλον και τις προοπτικές
της ελληνικής
επιχειρηµατικότητας και
κατ' επέκταση της
οικονοµία

Ελληνική απόβαση στο
Μανχάταν
Εκπρόσωποι περισσότερων
από 70 εισηγµένων
ελληνικών επιχειρήσεων θα
περάσουν την άλλη
εβδοµάδα τον Ατλαντικό,
προκειµένου να βρεθούν
στη Μέκκα του
καπιταλισµού

Πάνω από 300 ραντεβού, face to face, έχουν προγραµµατισθεί και
πραγµατοποιούνται από χθες το µεσηµέρι, στη Νέα Υόρκη, µεταξύ Ελλήνων
επιχειρηµατιών και κορυφαίων Αµερικανών διαχειριστών.

Πώς να αποφύγετε κατάσχεση από την
εφορία

Τελευταία Νέα

Αρχείο

11:22 Οι συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας στη
Θεσσαλονίκη σήµερα
11:17 Γεωργιάδης: Αρχίζουµε ουσιαστικό
διάλογο µε τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
11:12 Χριστούγεννα στο Mediterranean
Cosmos
11:06 Θρίλερ το επόµενο 48ωρο στη Βουλή
11:03 Το 100% του ΟΛ απέκτησε η εταιρεία
«Σ.Π. Ψυχάρης - Μέσα Ενηµερώσεως»
10:59 Ψηφίζεται σήµερα ο προϋπολογισµός
στην Κύπρο
10:51 Βούτσης: Να πληρώσουν έκτακτη
εισφορά οι πλούσιοι βουλευτές
10:45 Εκδήλωση για τους οµολογιούχους του
νοµού Θεσσαλονίκης
10:41 Χριστουγεννιάτικα χαµόγελα χαρίζει η
ΟΝΝΕ Θεσσαλονίκης

Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, στο πλαίσιο του ειδικού forum, που
διοργανώνει η Capital Link και το ΧΑ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι
«άνευ προηγουµένου», όπως έλεγε αργά χθες το βράδυ, Έλληνας τραπεζίτης, ο
οποίος βρίσκεται επίσης στο «Μεγάλο Μήλο» αυτές τις µέρες.
Το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων εστιάζεται κυρίως στο «τι, πότε και πώς
πωλείται», καθώς τα αµερικανικά κεφάλαια βρίσκονται προς αναζήτηση
ευκαιριών και υπεραξιών. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, αυτό που
προκαλεί εντύπωση είναι ότι δεν ερωτάται καν η ...τιµή!
«Η τάση που επικρατεί εδώ είναι ότι κάθε fund πρέπει να έχει ένα ελληνικό
asset στο χαρτοφυλάκιο του. Αν έχει περισσότερα, τότε, ακόµα καλύτερα»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στη Voria.gr από την ίδια πηγή. «Υπάρχει επίσης η
αίσθηση πως όλοι αυτοί κάτι παραπάνω γνωρίζουν από εµάς, αφού έρχονται να
τοποθετήσουν µεγάλα κεφάλαια, την στιγµή που η κρίση υποτίθεται ότι ακόµα
µαίνεται στην Ελλάδα», προστίθεται. Και αυτό είναι που κάνει το κλίµα ακόµα
πιο θετικό. Το πιθανότερο είναι πως η επιστροφή από τη Νέα Υόρκη θα
συνοδεύεται από κάποια εκατοµµύρια δολάρια επιπλέον για την ελληνική
επιχειρηµατική κοινότητα.
Μου αρέσει!
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Κ. Μίχαλος: Η λιτότητα πάνω στη λιτότητα δεν
φέρνει αποτελέσµατα
Βολές κατά της τρόικας αλλά και των ευρωπαίων εταίρων για τη λιτότητα
εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιµελητηρίων και
πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),
Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Βολές κατά της τρόικας αλλά και των ευρωπαίων εταίρων για τη λιτότητα εκτόξευσε ο πρόεδρος της
Ένωσης Βαλκανικών Επιµελητηρίων και πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος.
«Η λιτότητα πάνω στη λιτότητα δεν φέρνει τα θεµιτά αποτελέσµατα» δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο κ.
Μίχαλος, ο οποίος συµµετείχε στο χθεσινό ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Αναφερόµενος στο φόρουµ επισήµανε: «Στο φετινό 15ο φόρουµ βλέπουµε σηµαντικές αλλαγές από
πέρυσι. Σηµαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την πολιτική σταθερότητα, που είναι εξαιρετικά
σηµαντικός παράγων για τον οποιοδήποτε δυνητικό επενδυτή».
Εξέφρασε ωστόσο τη λύπη του «διότι ενώ έχουµε φτάσει στο σηµείο, µετά από πολύ µεγάλες θυσίες
του ελληνικού λαού, να έχουµε εκπληρώσει την επιθυµία µε το περίφηµο πρωτογενές πλεόνασµα,
τόσο των εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, αντί σ'
αυτή τη φάση να έχουµε τους τροϊκανούς ως αρωγούς στην αναπτυξιακή προσπάθεια, την οποία
καταβάλλει η Ελλάδα, δυστυχώς, για άλλη µια φορά, βρίσκονται µπροστά µας ως εµπόδιο».
«Ας αποφασίσουν λοιπόν τελικά: θέλουνε την Ελλάδας ως ένα υγιές µέλος της ΕΕ, ένα υγιές µέλος
της Ευρωζώνης, που µπορεί, πράγµατι, όπως απέδειξε µε τις απέραντες θυσίες που κατέβαλε, να
παράξει σηµαντικό αναπτυξιακό έργο, ναι ή όχι; Νοµίζω ότι το ερώτηµα είναι πολύ απλό»,
πρόσθεσε.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση, σηµείωσε ότι «προχωρά στο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα,
το οποίο έχει εξαγγείλει µε γοργά βήµατα. Θα µπορούσε να ήταν ταχύτερο σε κάποιες εκφάνσεις
του, αλλά νοµίζω ότι στο σύνολό του έχουµε προχωρήσει σηµαντικά τα τελευταία δυο χρόνια και θα
προχωρήσουµε ακόµη περισσότερο το 2014, αρκεί να µας αφήσουν».
Για το 2014 ο κ. Μίχαλος είπε ότι το βλέπει ενθαρρυντικό «εφόσον αλλάξουν µυαλά, για να το πω
πολύ απλά, οι Ευρωπαίοι εταίροι µας. ∆εν µπορούµε, την στιγµή που το επισηµαίνουν όλοι οι
διεθνείς οργανισµοί, να συνεχίσουµε µέσα σ' αυτό το υφεσιακό περιβάλλον. Η λιτότητα επάνω στη
λιτότητα δεν φέρνει τα θεµιτά αποτελέσµατα. Ας το καταλάβει επιτέλους η κ. Μέρκελ και οι συν αυτώ,
έτσι ώστε να προχωρήσει η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα µόνο, αλλά όλη η Ευρώπη µπροστά».
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Μίχαλος: Η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει σε θετική τροχιά
πριν από 18 ώρες

Πρόσκληση προς τις αµερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρόεδρος του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου της
Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος, µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 15ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link.
Ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστηµα στην Ελλάδα, σηµειώνοντας πως «παρά το γεγονός ότι σηµαντικές
προκλήσεις παραµένουν, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει πλέον σε θετική τροχιά που οδηγεί όχι µόνο στη δηµοσιονοµική εξυγίανση,
αλλά κυρίως στη διαρθρωτική προσαρµογή και στην αλλαγή αναπτυξιακού προσανατολισµού».
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήµανε ειδικότερα την εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείµµατος, την εξισορρόπηση του εµπορικού ισοζυγίου, την πρόοδο στις
µεταρρυθµίσεις που καταγράφονται από διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, την
προστασία των επενδυτών, την ίδρυση επιχειρήσεων, κ.α.
«Η χώρα οικοδοµεί ξανά το προφίλ ενός ελκυστικού και φιλόξενου προορισµού για επενδύσεις. Κι αυτό έχει ήδη γίνει αντιληπτό από τη διεθνή
επιχειρηµατική κοινότητα», τόνισε ο κ. Μίχαλος αναφερόµενος σε µεγάλης κλίµακας επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ή ανακοινωθεί το τελευταίο διάστηµα
από επιχειρήσεις και funds όπως: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts, Qatar Petroleum, Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third Point,
Donskoy, Payne, York Capital, άλλες που υλοποιούνται από µεγάλες εταιρείες όπως η Cosco, η Huwaei, η ZTE, η PhilipMorris, η SAP, η Hewlet Packard, η
Procter & Gamble, η Unilever και ο αγωγός φυσικού αερίου TAP.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήµανε την ανάγκη αποφασιστικότερων κινήσεων σε επίπεδο ΕΕ, µε στόχο την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
στο τραπεζικό σύστηµά της µε την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης και τη δηµιουργία συστήµατος κοινής εποπτείας, κοινού ταµείου εκκαθάρισης
αφερέγγυων τραπεζών και πανευρωπαϊκού συστήµατος εγγύησης καταθέσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικό φόρουµ στη Νέα Υόρκη
Ράιχενµπαχ: Η Ελλάδα βαδίζει προς την έξοδο από την κρίση
19/12/2013 7:44:56 µµ

«Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση και µέσα στο 2013 έκανε αποφασιστικά βήµατα προς το δρόµο της ανάκαµψης», τόνισε ο
επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα µας, Χορστ Ράιχενµπαχ, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του κατά τη διάρκεια
του 15ου ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Ράιχενµπαχ ανέφερε ότι «επιτεύχθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού, οι τράπεζες ενοποιήθηκαν και επανακεφαλαιοποιήθηκαν και οι
καταναλωτικές τιµές µειώνονται», προσθέτοντας ότι «χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση.
Η Επιτροπή και άλλες προβλέψεις τοποθετούν το 2014 ως τη χρονιά που η οικονοµική ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις και εξαγωγές αναδεικνύονται ως οι κινητήριες δυνάµεις αυτής της
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο κ. Ράιχενµπαχ επισήµανε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και αµοιβαία κεφάλαια έρχονται να προσθέσουν στη γενικότερη αίσθηση µιας χώρας που βρίσκεται στα
πρόθυρα της οικονοµικής ανάκαµψης» και ότι «αξιοσηµείωτη πρόοδος έχει γίνει από την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, λ.χ. µε την καλύτερη χρήση των επιχορηγήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισµό των κανονισµών και των εµποδίων, ο οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σύµφωνα µε ανακοίνωση των διοργανωτών, «στο συνέδριο έγινε αναλυτική επισκόπηση των κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, καθώς και των εξελίξεων και προοπτικών ανά κλάδο, µε σκοπό να δώσει ώθηση
στη διαδικασία δηµιουργίας θεσµικής εµπιστοσύνης για την Ελλάδα σε πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. Κοιτώντας προς το µέλλον ανέδειξε τις τρέχουσες, αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες που
προωθούνται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα».
Όπως αναφέρεται από τους διοργανωτές, «το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονοµικών µε την υποστήριξη του New York Stock Exchange, το οποίο την προηγούµενη µέρα του
συνεδρίου, για να ενισχύσει την προβολή της Ελλάδας, διοργάνωσε µε την Capital Link ειδική τελετή µε την ονοµασία "Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης"».
Στη συνέχεια, υπογραµµίζεται ότι «η φετινή συµµετοχή στο συνέδριο ξεπέρασε κάθε προηγούµενο και ο αριθµός των συνέδρων έφτασε τους 1.100 από όλο το φάσµα του οικονοµικό-επενδυτικού κοινού,
όπως Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και εµπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και οµογενειακών ΜΜΕ.
Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν να περάσει το µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι πίσω και ότι, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η Ελλάδα αρχίζει µία νέα ανοδική πορεία. Επίσης, να
συµβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διαµορφούµενης θετικής εικόνας για την Ελλάδα και ειδικότερα σαν επενδυτικός προορισµός».
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν τα θετικά µηνύµατα του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, του επικεφαλής της Task
Force στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχενµπαχ, καθώς και οι άρτια οργανωµένες τεχνοκρατικές παρουσιάσεις και οµιλίες όλων των άλλων κυβερνητικών εκπροσώπων που παρουσίασαν τους τοµείς τους.
Σηµαντικά συνέβαλε και το γεγονός ότι στα πάνελ συζητήσεων συµµετείχαν ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών και οργανισµών, που η γνώµη τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µεταξύ των επενδυτών, όπως η
Citi, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, McKinsey, Ernst & Young. Το συνέδριο», σηµειώνεται χαρακτηριστικά «κάλυψε το σύνολο των επικαίρων θεµάτων (οικονοµία,
ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση δηµοσίου και ιδιωτικού χρέους) και ανά τοµείς: τράπεζες, ενέργεια, υποδοµές, ακίνητα, τουρισµός, µεταφορές, ναυτιλία και τηλεπικοινωνίες».
Τέλος, ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, υπογραµµίζει «το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών για την Ελλάδα», σηµειώνοντας «την ανάγκη σωστής πληροφόρησης προς το ευρύτερο
επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό, καθώς παράλληλα και τη διενέργεια στοχευµένων επαφών µε εν δυνάµει επενδυτές».
Επίσης, έκανε λόγο «για έµπρακτο ενδιαφέρον τόσο για κρατικά όσο και για εταιρικά οµόλογα, καθώς και για µετοχές επιλεγµένων εισηγµένων εταιριών, ενώ σηµαντικά private equity και hedge funds έχουν
ήδη κάνει τοποθετήσεις σε πολλούς τοµείς, όπως τράπεζες, µέταλλα και ορυχεία, ακίνητα, ενέργεια, ναυτιλία, ενώ παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλους τοµείς, όπως για τα συστήµατα υποδοµών και
τον τουρισµό».
Ο κ. Μπορνόζης σηµειώνει «την καταλυτική σηµασία της προσωπικής ανάµειξης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά στο θέµα προσέλκυσης επενδύσεων µε τις επαφές που είχε στα πρόσφατα ταξίδια του
στην Αµερική, όπως επίσης και µε τη συνεχή και ενεργό ενασχόλησή του µε αυτό το θέµα».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οικονοµία

Ράιχενµπαχ: «Η Ελλάδα βαδίζει προς την
έξοδο από την κρίση»
Σηµείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/12/2013, 21:17 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19/12/2013, 21:17

«Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση και µέσα στο 2013 έκανε
αποφασιστικά βήµατα προς το δρόµο της ανάκαµψης», τόνισε ο επικεφαλής της
Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα µας, Χορστ Ράιχενµπαχ, σε
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του κατά τη διάρκεια του 15ου ετήσιου επενδυτικού
συνεδρίου που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Ράιχενµπαχ ανέφερε ότι «επιτεύχθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασµα του
προϋπολογισµού, οι τράπεζες ενοποιήθηκαν και επανακεφαλαιοποιήθηκαν και οι
καταναλωτικές τιµές µειώνονται», προσθέτοντας ότι «χάρη στις θυσίες των τελευταίων
χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση.
»Η Επιτροπή και άλλες προβλέψεις τοποθετούν το 2014 ως τη χρονιά που η οικονοµική
ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις και εξαγωγές αναδεικνύονται ως οι
κινητήριες δυνάµεις αυτής της ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο κ. Ράιχενµπαχ επισήµανε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην Ελλάδα και αµοιβαία κεφάλαια έρχονται να προσθέσουν στη γενικότερη αίσθηση
µιας χώρας που βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονοµικής ανάκαµψης» και ότι
«αξιοσηµείωτη πρόοδος έχει γίνει από την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος, λ.χ. µε την καλύτερη χρήση των επιχορηγήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισµό των κανονισµών και των εµποδίων, ο οποίος
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σύµφωνα µε ανακοίνωση των διοργανωτών, «στο συνέδριο έγινε αναλυτική
επισκόπηση των κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, καθώς και των εξελίξεων και
προοπτικών ανά κλάδο, µε σκοπό να δώσει ώθηση στη διαδικασία δηµιουργίας
θεσµικής εµπιστοσύνης για την Ελλάδα σε πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό
επίπεδο. Κοιτώντας προς το µέλλον ανέδειξε τις τρέχουσες, αλλά και τις νέες
πρωτοβουλίες που προωθούνται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες
στοχεύουν στην προσέλκυση άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα».
Όπως αναφέρεται από τους διοργανωτές, «το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα
του υπουργείου Οικονοµικών µε την υποστήριξη του New York Stock Exchange, το
οποίο την προηγούµενη µέρα του συνεδρίου, για να ενισχύσει την προβολή της
Ελλάδας, διοργάνωσε µε την Capital Link ειδική τελετή µε την ονοµασία «Ηµέρα
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης"».
Στη συνέχεια, υπογραµµίζεται ότι «η φετινή συµµετοχή στο συνέδριο ξεπέρασε κάθε
προηγούµενο και ο αριθµός των συνέδρων έφτασε τους 1.100 από όλο το φάσµα του
οικονοµικό-επενδυτικού κοινού, όπως αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, στελέχη
επενδυτικών και εµπορικών τραπεζών, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων,
οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εκπρόσωποι εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και οµογενειακών
ΜΜΕ.
»Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν να περάσει το µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι
πίσω και ότι, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η Ελλάδα αρχίζει
µία νέα ανοδική πορεία. Επίσης, να συµβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της
διαµορφούµενης θετικής εικόνας για την Ελλάδα και ειδικότερα σαν επενδυτικός
προορισµός».
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν τα θετικά
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µηνύµατα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη
Στουρνάρα, του επικεφαλής της Task Force στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχενµπαχ, καθώς
και οι άρτια οργανωµένες τεχνοκρατικές παρουσιάσεις και οµιλίες όλων των άλλων
κυβερνητικών εκπροσώπων που παρουσίασαν τους τοµείς τους.
Σηµαντικά συνέβαλε και το γεγονός ότι στα πάνελ συζητήσεων συµµετείχαν ανώτερα
στελέχη διεθνών τραπεζών και οργανισµών, που η γνώµη τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα
µεταξύ των επενδυτών, όπως η Citi, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs,
Credit Suisse, McKinsey, Ernst & Young. Το συνέδριο», σηµειώνεται χαρακτηριστικά
«κάλυψε το σύνολο των επικαίρων θεµάτων (οικονοµία, ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση
δηµοσίου και ιδιωτικού χρέους) και ανά τοµείς: τράπεζες, ενέργεια, υποδοµές, ακίνητα,
τουρισµός, µεταφορές, ναυτιλία και τηλεπικοινωνίες».

© ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκποµπή του, σε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς
γραπτή άδεια του εκδότη.
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ΗΠΑ: «Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση» τόνισε
ο Χ. Ράιχενµπαχ σε επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε ελληνική
εταιρία στη Νέα Υόρκη
19 εκεµβρίου 2013 (19:50 UTC+2)
του ανταποκριτή µας Π. Παναγιώτου
«Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση και µέσα στο 2013 έκανε αποφασιστικά
βήµατα προς το δρόµο της ανάκαµψης», τόνισε ο επικεφαλής της Οµάδας ράσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη χώρα µας, Χορστ Ράιχενµπαχ, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του κατά τη διάρκεια
του 15ου ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Ράιχενµπαχ ανέφερε ότι «επιτεύχθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού, οι
τράπεζες ενοποιήθηκαν και επανακεφαλαιοποιήθηκαν και οι καταναλωτικές τιµές µειώνονται»,
προσθέτοντας ότι «χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την
έξοδο από τη κρίση. Η Επιτροπή και άλλες προβλέψεις τοποθετούν το 2014 ως τη χρονιά που η
οικονοµική ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις και εξαγωγές αναδεικνύονται ως οι
κινητήριες δυνάµεις αυτής της ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο κ. Ράιχενµπαχ επισήµανε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα
και αµοιβαία κεφάλαια έρχονται να προσθέσουν στη γενικότερη αίσθηση µιας χώρας που βρίσκεται
στα πρόθυρα της οικονοµικής ανάκαµψης» και ότι «αξιοσηµείωτη πρόοδος έχει γίνει από την
ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, λ.χ. µε την καλύτερη χρήση των
επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισµό των κανονισµών και των εµποδίων, ο
οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σύµφωνα µε ανακοίνωση των διοργανωτών, «στο συνέδριο έγινε αναλυτική επισκόπηση των
κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, καθώς και των εξελίξεων και προοπτικών ανά κλάδο, µε σκοπό να
δώσει ώθηση στη διαδικασία δηµιουργίας θεσµικής εµπιστοσύνης για την Ελλάδα σε πολιτικό,
οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. Κοιτώντας προς το µέλλον ανέδειξε τις τρέχουσες, αλλά και
τις νέες πρωτοβουλίες που προωθούνται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες
στοχεύουν στην προσέλκυση άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα». Όπως αναφέρεται από τους
διοργανωτές, «το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονοµικών µε την
υποστήριξη του New York Stock Exchange, το οποίο την προηγούµενη µέρα του συνεδρίου, για να
ενισχύσει την προβολή της Ελλάδας, διοργάνωσε µε την Capital Link ειδική τελετή µε την ονοµασία
"Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης"».
Στη συνέχεια, υπογραµµίζεται ότι «η φετινή συµµετοχή στο συνέδριο ξεπέρασε κάθε προηγούµενο
και ο αριθµός των συνέδρων έφτασε τους 1.100 από όλο το φάσµα του οικονοµικό-επενδυτικού
κοινού, όπως Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, στελέχη επενδυτικών και εµπορικών τραπεζών,
αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εκπρόσωποι
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και οµογενειακών
ΜΜΕ. Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν να περάσει το µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι πίσω και
ότι, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η Ελλάδα αρχίζει µία νέα ανοδική
πορεία. Επίσης, να συµβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διαµορφούµενης θετικής εικόνας για την
Ελλάδα και ειδικότερα σαν επενδυτικός προορισµός».
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν τα θετικά µηνύµατα του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, του επικεφαλής
της Task Force στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχενµπαχ, καθώς και οι άρτια οργανωµένες τεχνοκρατικές
παρουσιάσεις και οµιλίες όλων των άλλων κυβερνητικών εκπροσώπων που παρουσίασαν τους
τοµείς τους. Σηµαντικά συνέβαλε και το γεγονός ότι στα πάνελ συζητήσεων συµµετείχαν ανώτερα
στελέχη διεθνών τραπεζών και οργανισµών, που η γνώµη τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µεταξύ των
επενδυτών, όπως η Citi, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, McKinsey,
Ernst & Young. Το συνέδριο», σηµειώνεται χαρακτηριστικά «κάλυψε το σύνολο των επικαίρων
θεµάτων (οικονοµία, ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση δηµοσίου και ιδιωτικού χρέους) και ανά τοµείς:
τράπεζες, ενέργεια, υποδοµές, ακίνητα, τουρισµός, µεταφορές, ναυτιλία και τηλεπικοινωνίες».
Τέλος, ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, υπογραµµίζει «το αυξανόµενο ενδιαφέρον
των επενδυτών για την Ελλάδα», σηµειώνοντας «την ανάγκη σωστής πληροφόρησης προς το
ευρύτερο επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό, καθώς παράλληλα και τη διενέργεια στοχευµένων
επαφών µε εν δυνάµει επενδυτές». Επίσης, έκανε λόγο «για έµπρακτο ενδιαφέρον τόσο για κρατικά
όσο και για εταιρικά οµόλογα, καθώς και για µετοχές επιλεγµένων εισηγµένων εταιριών, ενώ
σηµαντικά private equity και hedge funds έχουν ήδη κάνει τοποθετήσεις σε πολλούς τοµείς, όπως
τράπεζες, µέταλλα και ορυχεία, ακίνητα, ενέργεια, ναυτιλία, ενώ παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον
και για άλλους τοµείς, όπως για τα συστήµατα υποδοµών και τον τουρισµό».
Ο κ. Μπορνόζης σηµειώνει «την καταλυτική σηµασία της προσωπικής ανάµειξης του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαµαρά στο θέµα προσέλκυσης επενδύσεων µε τις επαφές που είχε στα πρόσφατα ταξίδια
του στην Αµερική, όπως επίσης και µε τη συνεχή και ενεργό ενασχόλησή του µε αυτό το θέµα».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε
συνδροµητές µόνον για συγκεκριµένη χρήση.
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Νεα Υόρκη - Οι Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες είπαν καλά
λόγια για τον Σαµαρά
Greek Money

19/12/2013 (07:59)
Ύµνοι για τη “νέα Ελλάδα”, την κυβέρνηση και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού που δίνουν ένα άλλο
αέρα στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, στο επενδυτικό συνέδριο στο Μανχάταν από τους
Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.

- Ο Τζον Κάλαµος, (πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Calamos Investments, ένας από τους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς, σύµφωνα µε τον κατάλογο του περιοδικού
Forbes), ο οποίος τιµήθηκε µέσα στο πλαίσιο του συνεδρίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «όσοι συµµετείχαµε στο
φόρουµ διαπιστώσαµε, πως έχει γίνει µεγάλη πρόοδος στην Ελλάδα. Προσωπικά, έχω εντυπωσιαστεί από την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού κ. Σαµαρά για να
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις. Βλέπω, ότι προσπαθεί να κάνει το σωστό και ακολουθεί σωστή στρατηγική». Ο κ. Κάλαµος τόνισε επίσης, ότι «τώρα, υπάρχουν νέες συνθήκες
για την Ελλάδα και µε τις αλλαγές που γίνονται βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα. Ένας ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί να δει πιο σοβαρά την προοπτική να επενδύσει στην
Ελλάδα».

- Ο Ντιν Μητρόπουλος (πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Metropoulos & Company και ο
οποίος συµπεριλαµβάνεται επίσης στον κατάλογο του περιοδικού Forbes µε τους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς) δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «κάθε δυσκολία βοηθά να
βρούµε τον καινούριο δρόµο. Και πιστεύω πως η Ελλάδα ήδη προχωρεί προς µια νέα κατεύθυνση. Θα τα καταφέρει».
Ο κ. Μητρόπουλος σηµείωσε επίσης πως «εµείς οι Έλληνες έχουµε υποµονή, θέληση, εξυπνάδα και ένα δυναµικό πνεύµα που δεν µας αφήνει να υποκύψουµε σε αδιέξοδα.
Είµαι λοιπόν αισιόδοξος για την Ελλάδα και βλέπετε και εσείς ότι το κλίµα είναι διαφορετικό, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια».

- Ο δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE MISTRAS GROUP και
στέλεχος της ελληνοαµερικανικής κοινότητας) ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «πλέον, υπάρχει ένας σεβασµός για την Ελλάδα, υπάρχει σεβασµός για τον Αντώνη Σαµαρά. Το
πρόβληµα που παραµένει είναι η ανάπτυξη. Υπάρχει µεν ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών, αλλά χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ένα παράδειγµα είναι και ο αγωγός TAP,
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επειδή σχετίζεται µε τον επαγγελµατικό κλάδο µου. Θα δηµιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα».
Απαντώντας σε ερώτηση για ένα ενεργότερο ρόλο που θα µπορούσε να διαδραµατίσει η Οµογένεια, ο δρ. Βαχαβιώλος υποστήριξε, ότι «το ελληνοαµερικανικό στοιχείο αν δεν
επενδύσει στην Ελλάδα, αν δεν δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, δεν παίζει κανένα ρόλο. Η Ελλάδα χρειάζεται δουλειές. Με το να δίνεις δώρα, δεν αλλάζει η κατάσταση. Επίσης, η
Οµογένεια πρέπει να εργαστεί και προς την κατεύθυνση να πειστούν αµερικανικές εταιρίες να επενδύσουν στην Ελλάδα, να ανοίξουν παραρτήµατα στην Ελλάδα
και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι νόµοι έχουν αλλάξει, έχει διαµορφωθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές, έχει
σβήσει η γραφειοκρατία και όπως είπε και ο πρωθυπουργός από το «red tape» έχει γίνει «red carpet». Μερικοί ακόµη νοµίζουν ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα.
∆ιαφωνώ, γι’ αυτό είµαι στην Ελλάδα (δραστηριοποιούµαι επιχειρηµατικά) αρκετά χρόνια. Εγγυητής της ασφάλειας των επενδυτών είναι ο πρωθυπουργός. Και επαναλαµβάνω,
ότι έχει µέλλον η Ελλάδα σε πολλούς επενδυτικούς τοµείς, ενώ δηµιουργούνται νέες προοπτικές µε τα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου».

- Ο Νίκος Λαρυγγάκης (πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου-AHI) ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι επέστρεψε από την
Ελλάδα την περασµένη εβδοµάδα και, όπως επισήµανε, «είδα κάποια αλλαγή. Υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία και πιστεύω ότι η χώρα έχει θετική κατεύθυνση».
Ο κ. Λαρυγγάκης τόνισε επίσης, ότι «πέρα από τη γενική εικόνα, τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, είναι πολύ σηµαντικό οι Έλληνες να
νιώσουν καλά µε τους εαυτούς τους, µε την καθηµερινότητά τους, αλλά και για το µέλλον της χώρας τους. Είδα λοιπόν ότι ο κόσµος στην Ελλάδα άρχισε να νιώθει κάπως πιο
θετικά για τη ζωή του. Και νοµίζω αυτό είναι σηµαντικό. Είναι βασική ένδειξη για το κλίµα αισιοδοξίας που χρειάζεται η χώρα».
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Capital Link: "Ψήφος εµπιστοσύνης" στην ελληνική οικονοµία
Ενθαρρυντικά είναι τα µηνύµατα από επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους των
Ηνωµένων Πολιτειών για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε τα όσα
ειπώθηκαν στο 15ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στο
Μανχάταν.
Γνωστοί Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες, µε δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκαν
στο "αισιόδοξο κλίµα" για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας, υπογραµµίζοντας τις
"σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές" που έχουν γίνει, ιδιαίτερα όσον αφορά στον τοµέα των επενδύσεων. Επίσης,
επεσήµαναν τις "καθοριστικές προσπάθειες" που καταβάλλονται από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα από τον πρωθυπουργό,
Αντώνη Σαµαρά.
Ο Τζον Κάλαµος, πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Calamos Investments, ένας από τους 400 πλουσιότερους
Αµερικανούς, σύµφωνα µε τον κατάλογο του περιοδικού Forbes, ο οποίος τιµήθηκε µέσα στο πλαίσιο του συνεδρίου,
δήλωσε ότι όσοι συµµετείχαν στο φόρουµ διαπίστωσαν πως έχει γίνει µεγάλη πρόοδος στην Ελλάδα.
"Προσωπικά, έχω εντυπωσιαστεί από την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού κ. Σαµαρά για να προχωρήσουν οι
µεταρρυθµίσεις. Βλέπω, ότι προσπαθεί να κάνει το σωστό και ακολουθεί σωστή στρατηγική", είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε,
επίσης, ότι "τώρα, υπάρχουν νέες συνθήκες για την Ελλάδα και µε τις αλλαγές που γίνονται βελτιώνεται η
ανταγωνιστικότητα- ένας ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί να δει πιο σοβαρά την προοπτική να επενδύσει στην
Ελλάδα".
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Από την πλευρά του, ο Ντιν Μητρόπουλος, πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Metropoulos & Company και ο οποίος συµπεριλαµβάνεται επίσης
στον κατάλογο του περιοδικού Forbes µε τους 400 πλουσιότερους Αµερικανούς, σηµείωσε ότι "κάθε δυσκολία βοηθά να βρούµε τον καινούριο δρόµο".
Ο ίδιος εκτίµησε ότι η Ελλάδα ήδη προχωρεί προς µια νέα κατεύθυνση και θα τα καταφέρε».
"Εµείς οι Έλληνες έχουµε υποµονή, θέληση, εξυπνάδα και ένα δυναµικό πνεύµα που δεν µας αφήνει να υποκύψουµε σε αδιέξοδα. Είµαι λοιπόν
αισιόδοξος για την Ελλάδα και βλέπετε και εσείς ότι το κλίµα είναι διαφορετικό, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια", πρόσθεσε ο κ. Μητρόπουλος.

Ο δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος, πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE MISTRAS GROUP και στέλεχος της ελληνοαµερικανικής κοινότητας, ανέφερε
ότι πλέον, υπάρχει σεβασµός για την Ελλάδα και τον Αντώνη Σαµαρά. "Το πρόβληµα που παραµένει είναι η ανάπτυξη. Υπάρχει µεν ενδιαφέρον από
πλευράς επενδυτών, αλλά χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ένα παράδειγµα είναι και ο αγωγός TAP, επειδή σχετίζεται µε τον επαγγελµατικό κλάδο µου. Θα
δηµιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα", είπε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας σε ερώτηση για ένα ενεργότερο ρόλο που θα µπορούσε να διαδραµατίσει η Οµογένεια, ο δρ. Βαχαβιώλος υποστήριξε, ότι το
ελληνοαµερικανικό στοιχείο, αν δεν επενδύσει στην Ελλάδα, αν δεν δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, δεν παίζει κανένα ρόλο. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα
χρειάζεται δουλειές, και µε το να δίνει κανείς δώρα, δεν αλλάζει η κατάσταση. Σηµείωσε ότι Οµογένεια πρέπει να εργαστεί και προς την κατεύθυνση να
πειστούν αµερικανικές εταιρίες να επενδύσουν στην Ελλάδα, να ανοίξουν παραρτήµατα στην Ελλάδα και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας.
"Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι νόµοι έχουν αλλάξει, έχει διαµορφωθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές, έχει σβήσει η γραφειοκρατία και
όπως είπε και ο πρωθυπουργός από το «red tape» έχει γίνει «red carpet». Μερικοί ακόµη νοµίζουν ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα. ∆ιαφωνώ, γι'
αυτό δραστηριοποιούµαι επιχειρηµατικά στην Ελλάδα αρκετά χρόνια. Εγγυητής της ασφάλειας των επενδυτών είναι ο πρωθυπουργός. Και επαναλαµβάνω,
ότι έχει µέλλον η Ελλάδα σε πολλούς επενδυτικούς τοµείς, ενώ δηµιουργούνται νέες προοπτικές µε τα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου",
επισήµανε ο δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος.
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Επίσης, ο Νίκος Λαρυγγάκης, πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου-AHI, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι επέστρεψε από την Ελλάδα την
περασµένη εβδοµάδα και, όπως επισήµανε, είδε κάποια αλλαγή. "Υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία και πιστεύω ότι η χώρα έχει θετική κατεύθυνση",
τόνισε.

Όπως είπε ο κ. Λαρυγγάκης, "πέρα από τη γενική εικόνα, τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, είναι πολύ σηµαντικό οι
Έλληνες να νιώσουν καλά µε τους εαυτούς τους, µε την καθηµερινότητά τους, αλλά και για το µέλλον της χώρας τους".

Ο κ. Λαρυγγάκης εκτίµησε ότι ο κόσµος στην Ελλάδα άρχισε "να νιώθει κάπως πιο θετικά για τη ζωή του. Και νοµίζω αυτό είναι σηµαντικό. Είναι βασική
ένδειξη για το κλίµα αισιοδοξίας που χρειάζεται η χώρα", όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά Θέµατα
Α. Σαµαράς: "Τώρα είναι το κατάλληλο timing για σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα"
Υπ.Οικονοµικών: "Θετικό πρόσηµο έχει η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση"
Μια κρεµώδης ταραµοσαλάτα κατακτά τη Νέα Υόρκη
Πρόστιµο 9.100 για τον Έλληνα που έκλειψε πίνακα του Νταλί στη Νέα Υόρκη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Τράπεζα Κύπρου: 9µηνο µε απώλειες 1,95 δισ. ευρώ
Φθηνότερο το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Κοινό µέτωπο ιατρικών συλλόγων: Ο ΕΟΠΥΥ έγινε άπορος µεσίτης-αγοραστής υπηρεσιών
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ΗΠΑ: Αισιόδοξοι για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκαν
Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες µε δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
19 εκεµβρίου 2013 (18:14 UTC+2)
του ανταποκριτή µας Π. Παναγιώτου
Ενθαρρυντικά είναι τα µηνύµατα από επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς κύκλους των Ηνωµένων
Πολιτειών για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν στο 15ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε χθες στο Μανχάταν.
Με δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, γνωστοί Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες αναφέρθηκαν στο
«αισιόδοξο κλίµα» για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας, υπογραµµίζοντας τις «σηµαντικές
διαρθρωτικές αλλαγές» που έχουν γίνει, ιδιαίτερα όσον αφορά στον τοµέα των επενδύσεων.
Επίσης, επεσήµαναν τις «καθοριστικές προσπάθειες» που καταβάλλονται από την κυβέρνηση και
ιδιαίτερα από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά.
Ο Τζον Κάλαµος, (πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Calamos Investments, ένας από τους 400
πλουσιότερους Αµερικανούς, σύµφωνα µε τον κατάλογο του περιοδικού Forbes), ο οποίος τιµήθηκε
µέσα στο πλαίσιο του συνεδρίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «όσοι συµµετείχαµε στο φόρουµ
διαπιστώσαµε, πως έχει γίνει µεγάλη πρόοδος στην Ελλάδα. Προσωπικά, έχω εντυπωσιαστεί από
την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού κ. Σαµαρά για να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις.
Βλέπω, ότι προσπαθεί να κάνει το σωστό και ακολουθεί σωστή στρατηγική».
Ο κ. Κάλαµος τόνισε επίσης, ότι «τώρα, υπάρχουν νέες συνθήκες για την Ελλάδα και µε τις αλλαγές
που γίνονται βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα. Ένας ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί να δει πιο
σοβαρά την προοπτική να επενδύσει στην Ελλάδα».
Ο Ντιν Μητρόπουλος (πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Metropoulos & Company και ο οποίος
συµπεριλαµβάνεται επίσης στον κατάλογο του περιοδικού Forbes µε τους 400 πλουσιότερους
Αµερικανούς) δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «κάθε δυσκολία βοηθά να βρούµε τον καινούριο δρόµο. Και
πιστεύω πως η Ελλάδα ήδη προχωρεί προς µια νέα κατεύθυνση. Θα τα καταφέρει».
Ο κ. Μητρόπουλος σηµείωσε επίσης πως «εµείς οι Έλληνες έχουµε υποµονή, θέληση, εξυπνάδα και
ένα δυναµικό πνεύµα που δεν µας αφήνει να υποκύψουµε σε αδιέξοδα. Είµαι λοιπόν αισιόδοξος για
την Ελλάδα και βλέπετε και εσείς ότι το κλίµα είναι διαφορετικό, σε σχέση µε τα προηγούµενα
χρόνια».
Ο δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος (πρόεδρος & CEO της εισηγµένης στο NYSE MISTRAS GROUP και
στέλεχος της ελληνοαµερικανικής κοινότητας) ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «πλέον, υπάρχει ένας
σεβασµός για την Ελλάδα, υπάρχει σεβασµός για τον Αντώνη Σαµαρά. Το πρόβληµα που παραµένει
είναι η ανάπτυξη. Υπάρχει µεν ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών, αλλά χρειάζεται κάποιος
χρόνος. Ένα παράδειγµα είναι και ο αγωγός TAP, επειδή σχετίζεται µε τον επαγγελµατικό κλάδο
µου. Θα δηµιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα».
Απαντώντας σε ερώτηση για ένα ενεργότερο ρόλο που θα µπορούσε να διαδραµατίσει η Οµογένεια,
ο δρ. Βαχαβιώλος υποστήριξε, ότι «το ελληνοαµερικανικό στοιχείο αν δεν επενδύσει στην Ελλάδα,
αν δεν δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, δεν παίζει κανένα ρόλο. Η Ελλάδα χρειάζεται δουλειές. Με το
να δίνεις δώρα, δεν αλλάζει η κατάσταση. Επίσης, η Οµογένεια πρέπει να εργαστεί και προς την
κατεύθυνση να πειστούν αµερικανικές εταιρίες να επενδύσουν στην Ελλάδα, να ανοίξουν
παραρτήµατα στην Ελλάδα και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι
οι νόµοι έχουν αλλάξει, έχει διαµορφωθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές, έχει
σβήσει η γραφειοκρατία και όπως είπε και ο πρωθυπουργός από το «red tape» έχει γίνει «red
carpet». Μερικοί ακόµη νοµίζουν ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα. ιαφωνώ, γι' αυτό είµαι
στην Ελλάδα (δραστηριοποιούµαι επιχειρηµατικά) αρκετά χρόνια. Εγγυητής της ασφάλειας των
επενδυτών είναι ο πρωθυπουργός. Και επαναλαµβάνω, ότι έχει µέλλον η Ελλάδα σε πολλούς
επενδυτικούς τοµείς, ενώ δηµιουργούνται νέες προοπτικές µε τα κοιτάσµατα πετρελαίου και
φυσικού αερίου».
Ο Νίκος Λαρυγγάκης (πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου-AHI) ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ότι επέστρεψε από την Ελλάδα την περασµένη εβδοµάδα και, όπως επισήµανε, «είδα κάποια
αλλαγή. Υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία και πιστεύω ότι η χώρα έχει θετική κατεύθυνση».
Ο κ. Λαρυγγάκης τόνισε επίσης, ότι «πέρα από τη γενική εικόνα, τις προσπάθειες που έχουν γίνει
σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, είναι πολύ σηµαντικό οι Έλληνες να νιώσουν καλά µε τους
εαυτούς τους, µε την καθηµερινότητά τους, αλλά και για το µέλλον της χώρας τους. Είδα λοιπόν ότι
ο κόσµος στην Ελλάδα άρχισε να νιώθει κάπως πιο θετικά για τη ζωή του. Και νοµίζω αυτό είναι
σηµαντικό. Είναι βασική ένδειξη για το κλίµα αισιοδοξίας που χρειάζεται η χώρα».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε
συνδροµητές µόνον για συγκεκριµένη χρήση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙ'ΗΣΕΙΣ
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Πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το ετήσιο συνέδριο της Capital Link
Πέµπτη, 19 ∆εκέµβριος 2013 - 13:40

Ένα ∆ιεθνές Συνέδριο για την ελληνική οικονοµία έλαβε χώρα µε εντυπωσιακή επιτυχία την Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 2013 στη Νέα Υόρκη στο Metropolitan Club. Πρόκειται για το 15ο Ετήσιο
Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα, ένα Συνέδριο θεσµός, που διοργανώνεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και οικονοµικών συνθηκών της Ελλάδος και
έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρµα µέσω της οποίας οι Αµερικανοί επενδυτές ενηµερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραµµα για την οικονοµία καθώς και για επενδυτικές και
επιχειρηµατικές προοπτικές.
Με ένα επίκαιρο θέµα «Μια Εποχή Ευκαιριών», το Συνέδριο έδωσε µια αναλυτική επισκόπηση κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, πολιτικών και στόχων στην οικονοµία γενικότερα, καθώς και
των εξελίξεων και προοπτικών ανά κλάδο, µε σκοπό να δώσει ώθηση στη διαδικασία δηµιουργίας θεσµικής εµπιστοσύνης για την Ελλάδα σε πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο.
Κοιτώντας προς το µέλλον ανέδειξε τις τρέχουσες αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες που προωθούνται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση
άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Το 15ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών µε την υποστήριξη του New York Stock Exchange το οποίο την
προηγούµενη µέρα του Συνεδρίου, για να ενισχύσει την προβολή της χώρας µας, διοργάνωσε µε τη Capital Linkειδική τελετή στο Χρηµατιστήριο, την «Ηµέρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη».
Στο φετινό Συνέδριο που είχε συµµετοχή ρεκόρ, παραβρέθηκαν πάνω από 1100 Σύνεδροι και διακεκριµένοι οµιλητές από όλο το φάσµα του οικονοµικό-επενδυτικού κοινού όπως Αµερικανοί
θεσµικοί επενδυτές, επενδυτικές και εµπορικές τράπεζες, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί σύµβουλοι, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
καθώς και διεθνή και οµογενειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Κατά γενική οµολογία ήταν και πάλι ένα Who-Is-Who της WallStreet.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να περάσει το µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι πίσω και ότι παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η Ελλάδα αρχίζει µία νέα ανοδική πορεία. Επίσης,
να συµβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διαµορφούµενης θετικής εικόνας για τη χώρα µας και ειδικότερα σαν επενδυτικό προορισµό.
Σ’ αυτό συνέβαλαν τα θετικά µηνύµατα του πρωθυπουργού κ. Σαµαρά, του κ. Reichenbach και του υπουργού κ. Γιάννη Στουρνάρα καθώς και οιάρτια οργανωµένες τεχνοκρατικές
παρουσιάσεις και οµιλίες όλων των άλλων κυβερνητικών εκπροσώπων που παρουσίασαν τους τοµείς τους. Σηµαντικά συνέβαλε και το γεγονός ότι στα πάνελ συζητήσεων συµµετείχαν
ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών και οργανισµών, που η γνώµη τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µεταξύ των επενδυτών, όπως η Citi, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit
Suisse, Mc Kinsey, Ernst & Young.
Το Συνέδριο κάλυψε το σύνολο των επικαίρων θεµάτων – οικονοµία, ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση δηµοσίου και ιδιωτικού χρέους / και ανά τοµείς – τράπεζες, ενέργεια, υποδοµές και ακίνητα,
τουρισµός, µεταφoρές, ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες.
Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάννης Στουρνάραςτον οποίον προλόγισαν ο κ. Jay Collins, Vice Chairman, Global Corporate & Investment
Banking της Citi, και κατόπιν µίλησε και ο κ. John Catsimatides, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Red Apple Group.
Ο κ. Jay Collins ανέφερε πως «η Ελληνική παρουσία της Citi χρονολογείται από το 1964, είναι η µεγαλύτερη και αρχαιότερη ξένη τράπεζα στη χώρα, και θα είµαστε υπερήφανοι για τον
εορτασµό 50ης επετείου µας στη χώρα το επόµενο έτος. Εµείς στην Citigroupείµαστε ενθουσιασµένοι να παρακολουθούµε µια αξιοσηµείωτη αλλαγή πορείας στις προοπτικές των επενδυτών
για την Ελλάδα. Είµαστε σίγουροι ότι η τρέχουσα διοίκηση στην Ελλάδα θα συνεχίσει προς αυτή την ευνοϊκή πορεία, που κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 µηνών έχει αποκτήσει ιδιαίτερη
δυναµική. Παρά το γεγονός ότι πολλά πρέπει ακόµη να γίνουν, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε την προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, την πρόοδο σε επιλεγµένες διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και τη µείωση του βάρους των τόκων. Το πρωτογενές πλεόνασµα και η επιτυχηµένη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τοµέα είναι θεµέλια πάνω στα οποία ξανακτίζεται η
εµπιστοσύνη των επενδυτών. Αυτό αποδεικνύεται από το αυξανόµενο ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες - τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα - ένα ενδιαφέρον που στη
Citiτο έχουµε βιώσει απόπρώτο χέρι. Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συµµετείχαµε σε αρκετές σηµαντικές συναλλαγές».
Στην οµιλία του, η οποία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός κ. Στουρνάραςτόνισε ότι «Τους τελευταίους δεκαεπτά µήνες η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε το πρόγραµµα
οικονοµικής προσαρµογής σε σωστή τροχιά, µε την επιτάχυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών. Τα θεµέλια ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου έχουν διαµορφωθεί. Η Ελλάδα µπαίνει σε µια εποχή ευκαιριών αφήνοντας πίσω της ένα µακρύ δρόµο».
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα επαφών µέσω περισσότερων από 150 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και
µη εταιρείες καθώς και µε τα µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Αισιόδοξα µηνύµατα για την ελληνική οικονοµία και το επιχειρείν
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του τόνισε ότι η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, µπαίνει πλέον σε περίοδο
ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης. Αναφέρθηκε σε χειροπιαστά αποτελέσµατα των προσπαθειών του λαού
και της κυβέρνησης της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα επιτεύγµατα για την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η χώρα σε
όσους θέλουν να επενδύσουν «redcarpet» και όχι «redtape». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν
γραφειοκρατικά κωλύµατα και τόνισε ότι τώρα η που Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους σχεδόν τους τοµείς. Επίσης
υπογράµµισε τις πολλές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. «Οι κόποι µας
αποδίδουν καρπούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι στο περσινό µήνυµά του στο 14ο Συνέδριο της Capital Link, είχε αναφερθεί στις προσπάθειες και στους στόχους
της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση, ενώ φέτος στο 15ο Συνέδριο αναφέρεται σε πεπραγµένα και σηµαντικά επιτεύγµατα. Κατέληξε δίδοντας έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι ο
κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα και ότι πραγµατικά για την Ελλάδα και τους επενδυτές ανοίγει “µία εποχή ευκαιριών” όπως ακριβώς αναφέρει και ο τίτλος του Συνεδρίου.

∆είτε ολόκληρη την ανακοίνωση της Capital Link στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".
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Σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους αµερικανικών επιχειρήσεων και επιχειρηµατίες
της οµογένειας στις ΗΠΑ, για την προώθηση επενδύσεων στην Ελλάδα, είχαν στην
Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος και ο γενικός γραµµατέας της ΚΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, στο περιθώριο
του 15ου ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου µε θέµα «Μια εποχή ευκαιριών» που
διοργάνωσε η CAPITAL LINK και η NYSE EURONEXT και πραγµατοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη.
Ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας της ΚΕΕ, είχαν συναντήσεις µε εκπροσώπους της Morgan Stanley και της Deutsche Bank,
στους οποίους ανέλυσαν την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, εστιάζοντας στα προβλήµατα
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην αδυναµία πρόσβασης τους στη τραπεζική χρηµατοδότηση.
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της ελληνικής επιµελητηριακής κοινότητας, οι ελληνικές ΜµΕ αντιµετωπίζουν σήµερα το υψηλότερο
ποσοστό απορρίψεων για χρηµατοδότηση στην Ευρωζώνη, µε ποσοστό περίπου 45%, που είναι υπερδιπλάσιο του µέσου όρου.
Και ένα εξίσου σηµαντικό πρόβληµα, πέρα από το υψηλό κόστος της χρηµατοδότησης, είναι η συνεχής αυστηροποίηση των µη
επιτοκιακών όρων. Με τις απαιτήσεις των τραπεζών για εµπράγµατες εξασφαλίσεις να φθάνουν συχνά σε υπερβολικά επίπεδα.
Και αυτό συµβαίνει γιατί η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µπορεί εν µέρει να αντιµετώπισε το πρόβληµα της
φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήµατος, αλλά δεν ενίσχυσε την ικανότητά του να στηρίξει µε επαρκή κεφάλαια τις επιχειρήσεις.

Οι κ.κ. Μίχαλος και Αγνιάδης τόνισαν στους εκπροσώπους των τραπεζικών οργανισµών την αναγκαιότητα να επιλυθεί το
πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όχι µόνο στην χώρα µας, αλλά γενικότερα στον ευρωπαϊκό νότο,
επαναλαµβάνοντας την πρόταση για άµεση ενοποίηση του τραπεζικού συστήµατος στην Ευρωζώνη.
Στις επαφές που είχαν µε επιχειρηµατίες της οµογένειας, ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας της ΚΕΕ, αναφέρθηκαν στην
πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στο δηµοσιονοµικό σκέλος, καθώς και στην προσπάθεια της να διαµορφώσει ξανά το προφίλ
ενός ελκυστικού και φιλόξενου προορισµού για επενδύσεις.
Οι κ.κ. Μίχαλος και Αγιάδης επεσήµαναν στους οµογενείς επιχειρηµατίες ότι το τελευταίο διάστηµα, έχουν υλοποιηθεί ή
ανακοινωθεί µεγάλης κλίµακας επενδύσεις από επιχειρήσεις και funds όπως: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts,
Qatar Petroleum, Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital, Cosco, Huwaei, ZTE,
PhilipMorris, SAP, Hewlet Packard, Procter & Gamble, Unilever κ.α. και τους κάλεσαν να δώσουν και αυτοί δυναµικά το παρών
στη προσπάθεια αυτή.
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Ένα εξαιρετικά σηµαντικό για την ελληνική οικονοµία ∆ιεθνές Συνέδριο έλαβε
χώρα µε εντυπωσιακή επιτυχία την Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 2013 στη Νέα Υόρκη
στο Metropolitan Club. Πρόκειται για το 15ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link για την Ελλάδα, ένα Συνέδριο θεσµός, που διοργανώνεται
κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και οικονοµικών συνθηκών της
Ελλάδος και έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρµα µέσω της οποίας οι
Αµερικανοί επενδυτές ενηµερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραµµα για
την οικονοµία καθώς και για επενδυτικές και επιχειρηµατικές προοπτικές.
Με ένα άκρως επίκαιρο θέµα "Μια Εποχή Ευκαιριών", το Συνέδριο έδωσε µια
αναλυτική επισκόπηση κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, πολιτικών και στόχων στην
οικονοµία γενικότερα, καθώς και των εξελίξεων και προοπτικών ανά κλάδο, µε
σκοπό να δώσει ώθηση στη διαδικασία δηµιουργίας θεσµικής εµπιστοσύνης για την
Ελλάδα σε πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. Κοιτώντας προς το
µέλλον ανέδειξε τις τρέχουσες αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες που προωθούνται
από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση
άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Το 15ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα διοργανώθηκε υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµικών µε την υποστήριξη του New York
Stock Exchange το οποίο την προηγούµενη µέρα του Συνεδρίου, για να
ενισχύσει την προβολή της χώρας µας, διοργάνωσε µε τη Capital Link ειδική
τελετή στο Χρηµατιστήριο, την "Ηµέρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη".
Στο φετινό Συνέδριο που είχε συµµετοχή ρεκόρ, παραβρέθηκαν πάνω από
1100 Σύνεδροι και διακεκριµένοι οµιλητές από όλο το φάσµα του οικονοµικόεπενδυτικού κοινού όπως Αµερικανοί θεσµικοί επενδυτές, επενδυτικές και
εµπορικές τράπεζες, αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικοί
σύµβουλοι, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς
και διεθνή και οµογενειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Κατά γενική οµολογία ήταν
και πάλι ένα Who-Is-Who της Wall Street.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να περάσει το µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι πίσω και
ότι παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η Ελλάδα αρχίζει µία νέα
ανοδική πορεία. Επίσης, να συµβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της
διαµορφούµενης θετικής εικόνας για τη χώρα µας και ειδικότερα σαν επενδυτικό
προορισµό.
Σ’ αυτό συνέβαλαν τα θετικά µηνύµατα του Πρωθυπουργού Σαµαρά, του
Reichenbach και του Υπουργού Γιάννη Στουρνάρα καθώς και οι άρτια
οργανωµένες τεχνοκρατικές παρουσιάσεις και οµιλίες όλων των άλλων
κυβερνητικών εκπροσώπων που παρουσίασαν τους τοµείς τους. Σηµαντικά
συνέβαλε και το γεγονός ότι στα πάνελ συζητήσεων συµµετείχαν ανώτερα στελέχη
διεθνών τραπεζών και οργανισµών, που η γνώµη τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα
µεταξύ των επενδυτών, όπως η Citi, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, Credit Suisse, McKinsey, Ernst & Young.
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989,31 -3.95%
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Τραπεζικός ∆είκτης 131,12 -1.80%

Το Συνέδριο κάλυψε το σύνολο των επικαίρων θεµάτων – οικονοµία,
ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση δηµοσίου και ιδιωτικού χρέους / και ανά τοµείς –
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τράπεζες, ενέργεια, υποδοµές και ακίνητα, τουρισµός, µεταφoρές, ναυτιλία,
τηλεπικοινωνίες.
Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών
Γιάννης Στουρνάρας τον οποίον προλόγισαν ο Jay Collins, Vice Chairman,
Global Corporate & Investment Banking της Citi, και κατόπιν µίλησε και ο
John Catsimatides, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Red Apple
Group.
Ο Jay Collins ανέφερε πως "η Ελληνική παρουσία της Citi χρονολογείται από το
1964, είναι η µεγαλύτερη και αρχαιότερη ξένη τράπεζα στη χώρα, και θα είµαστε
υπερήφανοι για τον εορτασµό 50ης επετείου µας στη χώρα το επόµενο έτος. Εµείς
στην Citigroup είµαστε ενθουσιασµένοι να παρακολουθούµε µια αξιοσηµείωτη
αλλαγή πορείας στις προοπτικές των επενδυτών για την Ελλάδα. Είµαστε σίγουροι
ότι η τρέχουσα διοίκηση στην Ελλάδα θα συνεχίσει προς αυτή την ευνοϊκή πορεία,
που κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 µηνών έχει αποκτήσει ιδιαίτερη
δυναµική. Παρά το γεγονός ότι πολλά πρέπει ακόµη να γίνουν, οφείλουµε να
αναγνωρίσουµε την προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, την πρόοδο σε
επιλεγµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και τη µείωση του βάρους των τόκων.
Το πρωτογενές πλεόνασµα και η επιτυχηµένη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού
τοµέα είναι θεµέλια πάνω στα οποία ξανακτίζεται η εµπιστοσύνη των επενδυτών.
Αυτό αποδεικνύεται από το αυξανόµενο ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα - ένα ενδιαφέρον που στη Citi το
έχουµε βιώσει από πρώτο χέρι. Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συµµετείχαµε σε
αρκετές σηµαντικές συναλλαγές."
Στην οµιλία του, η οποία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός
Στουρνάρας τόνισε ότι "Τους τελευταίους δεκαεπτά µήνες η Ελληνική
Κυβέρνηση έθεσε το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής σε σωστή τροχιά, µε
την επιτάχυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σε ένα
ευρύ πεδίο πολιτικών. Τα θεµέλια ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου έχουν
διαµορφωθεί. Η Ελλάδα µπαίνει σε µια εποχή ευκαιριών αφήνοντας πίσω της ένα
µακρύ δρόµο".
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια
εκτεταµένη δυνατότητα επαφών µέσω περισσότερων από 150 one-to-one
συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα µέλη της Ελληνικής
κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα funds και οργανισµούς που
συµµετείχαν µε εκπροσώπους τους: Castlelake, Fortress Investment Group,
Marathon Asset Management, Rhone Group, York Capital. Επίσης συµµετείχαν:
Allianz Global Investors, American Century Investments, Barclays Capital,
Baupost Group, BlackRock, Blackstone, BNY Mellon, Brock Capital, Calamos
Investments, Cerberus Capital, Contrarian Capital Management, Constellation
Capital Management, Europacific Capital, Fidelity Investments, Fiduciary Trust
Company International, Four Wood Capital Partners, Goldman Sachs Asset
Management, Glenmede Funds, Greylock Capital, J.P. Morgan Asset Management,
Jefferies Capital Partners, King Street Capital Management, Lazard Asset
Management, Lexington Capital Management, Mercury Capital Advisors, Mizuho
Securities USA, Moelis & Company, Morgan Stanley Wealth Management, Paulson
& Co., Prudential, Soros Fund Management, Sunrise Securities, Third Point
Partners, TIAA-CREF, Wells Fargo Advisors, Wilbur Ross & Co. και πολλά άλλα.
∆ιεθνώς καταξιωµένοι και αναγνωρισµένοι Greek American Leaders, οι
εταιρίες των οποίων είναι brand names εισηγµένες σε Αµερικανικά Χρηµατιστήρια
και οι οποίοι µας κανουν περήφανους διεθνώς υποστήριξαν το Συνέδριο µε τη
παρουσία τους και οµιλίες τους: Mr. John Calamos – Calamos Investments, Mr.
Nicholas Lazares, Chairman & CEO - Admirals Bank, C. Dean Metropoulos,
Chairman & CEO - Metropoulos & Company, Mr. George D. Behrakis, Chairman Gainesborough Investments, Dr. Sotirios J. Vahaviolos, President & CEO - Mistras
Group Inc., Mr. Aristotle P. Halikias, President- Inter Continental Real Estate &
Development, Mr. Dean Dakolias, FORTRESS INVESTMENT GROUP, Mr. John
Catsimatidis, Chairman RED APPLE GROUP. Μίλησαν για τα θετικά της Ελλάδος
και το πώς η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να ξαναµπεί στην ατζέντα των επενδυτών.
Πληθώρα άλλων κορυφαίων ελληνοαµερικανών επιχειρηµατιών παρακολούθησαν
το Συνέδριο: Mr. Spiros Milonas, Founder and CEO Ionian Transport Inc., Mr.
Nicholas Logothetis, LIBRA GROUP, Mr. Dennis Mehiel, SF HOLDINGS GROUP, Mr.
John Koudounis – MIZUHO SECURITIES και πολλοί άλλοι.
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του επικοινωνιακού µηνύµατος της
Ελλάδος, η Capital Link επέτυχε τη ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο διεθνών
ΜΜΕ: Bloomberg, New York Times, Reuters, Platts, στελέχη των οποίων
συντόνισαν πάνελ συζητήσεων, όπως ο Pimm Fox, Anchor - Bloomberg Radio, ο
Landon Thomas, International Finance Reporter - New York Times, ο Αντώνης
∆ιαµατάρης, Εκδότης του The National Herald, o Daniel Bases, Global Investment
Correspondent -Reuters καθώς και ο John Kingston, Director of News – Platts.
Όλες τις εκδηλώσεις κάλυψε τηλεοπτικά ο Antenna Satellite.
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαµαράς σε µαγνητοσκοπηµένο
µήνυµά του τόνισε ότι η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες,
µπαίνει πλέον σε περίοδο ανάκαµψης, έχει πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη
φορά και η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης. Αναφέρθηκε σε
χειροπιαστά αποτελέσµατα των προσπαθειών του λαού και της κυβέρνησης της
Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, επισήµανε τα επιτεύγµατα για την πάταξη της
γραφειοκρατίας και τη διαµόρφωση επενδυτικού κλίµατος, προσφέροντας πλέον η
χώρα σε όσους θέλουν να επενδύσουν "red carpet" και όχι "red tape".
Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τοµέα των επενδύσεων, δίνοντας µια συνοπτική εικόνα
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για το τι έγινε ώστε να µην υπάρχουν γραφειοκρατικά κωλύµατα και τόνισε ότι
τώρα η που Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές
δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους σχεδόν τους τοµείς. Επίσης υπογράµµισε τις
πολλές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας, καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. "Οι
κόποι µας αποδίδουν καρπούς" τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Ανέφερε
ότι στο περσινό µήνυµά του στο 14ο Συνέδριο της Capital Link, είχε αναφερθεί
στις προσπάθειες και στους στόχους της κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η κρίση,
ενώ φέτος στο 15ο Συνέδριο αναφέρεται σε πεπραγµένα και σηµαντικά
επιτεύγµατα. Κατέληξε δίδοντας έµφαση και στο γεγονός ότι τώρα είναι ο
κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις στην Ελλάδα και ότι πραγµατικά για την
Ελλάδα και τους επενδυτές ανοίγει “µία εποχή ευκαιριών” όπως ακριβώς αναφέρει
και ο τίτλος του Συνεδρίου.
Τον Πρωθυπουργό προλόγισε ο ∆ρ. Σωτήριος Βαχαβιώλος, President & CEO
της εισηγµένης στο NYSE Mistras Group Inc. o οποίος τόνισε: "Ο Αντώνης
Σαµαράς ανέλαβε τα ηνία µιας χώρας που ήταν "στο χείλος του γκρεµού" - ο
άνθρωπος που γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια, που πάντα αντιµετωπίζει κάθε
πρόβληµα µε προσοχή, σκέψη και σεβασµό προς τον πολίτη, µε τις διαρθρωτικές
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που έχει κάνει, έχει ανατρέψει κάθε πρόβλεψη σε
ελάχιστο χρονικό διάστηµα από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά Πρωθυπουργός
συνασπισµού. Σε απίστευτα ελάχιστο χρόνο ο Αντώνης Σαµαράς απέκτησε το
σεβασµό και τη συµπάθεια των Ευρωπαϊκών Εταίρων και την εµπιστοσύνη της
Τρόικας. Η Ελλάδα "από το χείλος του γκρεµού" αποκτά το 2013 πρωτογενές
πλεόνασµα και το 2014 προϋπολογισµό για την εξυγίανση των δηµοσίων
οικονοµικών. Όπως αναφέρει και στο ηχητικό µήνυµα που µας έδωσε σήµερα, ο
ίδιος προσωπικά ανέλαβε τον δύσκολο αγώνα για την εξεύρεση πόρων και
επενδύσεων αναγκαίων για τη καταπολέµηση της ανεργίας, για την έναρξη της
ανάπτυξης , για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και για το τέλος των
εµποδίων και γραφειοκρατικών κανονισµών, ώστε να κάνει την Ελλάδα του 2014
δελεαστική για επενδύσεις σε πολλούς τοµείς". Όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός "οι
επενδυτές στην Ελλάδα πλέον θα βρουν "κόκκινο χαλί υποδοχής και όχι κόκκινη
κάρτα γραφειοκρατίας".
Ο Επικεφαλής of European Commission Task Force for Greece, Horst
Reichenbach, µίλησε επίσης µέσω τηλεδιάσκεψης και µεταξύ άλλων ανέφερε:
"Μέσα στο 2013, η Ελλάδα πήρε αποφασιστικά βήµατα προς το δρόµο της
ανόρθωσης. Ένα πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού επιτεύχθηκε, οι
τράπεζες ενοποιήθηκαν και επανακεφαλαιοποιήθηκαν, οι καταναλωτικές τιµές
µειώνονται. Χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά
προς την έξοδο από τη κρίση. Η Επιτροπή και άλλες προβλέψεις τοποθετούν το
2014 ως τη χρονιά που η οικονοµική ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις
και εξαγωγές αναδεικνύονται ως οι κινητήριες δυνάµεις αυτής της ανάπτυξης. Το
πρόσφατο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα από τα ιδιωτικές επενδύσεις,
καθώς και αµοιβαία κεφάλαια έρχονται να προσθέσουν στην γενικότερη αίσθηση
µιας χώρας στα πρόθυρα της οικονοµικής ανάκαµψης.
Το 2012, στη κορυφή της κρίσης, πάνω από 42.000 εταιρείες δηµιουργήθηκαν
στην Ελλάδα, 10% από αυτές σε τοµείς µεγαλύτερης αξίας, όπως ICT.
Αξιοσηµείωτη πρόοδος έχει γίνει από την Ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος, λ.χ. µε την καλύτερη χρήση των επιχορηγήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισµό των κανονισµών και των εµποδίων που
αυτοί δηµιουργούν, µέσα σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο "πρωτοβουλίας για την
ανάπτυξη", το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση".
Ο Πάνος Τσακλόγλου, Πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών
Εµπειρογνωµόνων τόνισε κατά τη διάρκεια της ηχογραφηµένης παρουσίασής
του σχολίασε: "Την τελευταία τριετία η Ελληνική οικονοµία πέρασε µία περίοδο
σηµαντικών προσαρµογών. Το µέγεθος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής που
επιτεύχθηκε είναι το µεγαλύτερο που έχει καταγραφεί µεταξύ αναπτυγµένων
οικονοµιών εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ταυτόχρονα, νοµοθετήθηκε και
εφαρµόσθηκε µεγάλος αριθµός διαθρωτικών µεταρρυθµίσεων ενώ
αποκαταστάθηκε και η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Όµως, το κοινωνικοοικονοµικό κόστος αυτής της προσαρµογής ήταν βαρύ. Αν και αρκετές προκλήσεις
παραµένουν, η οικονοµία φαίνεται να έχει αποκτήσει πολύ υγιέστερες φάσεις απ’
ότι πριν. Αντικειµενικός στόχος αυτών των προσαρµογών είναι, µέσα από την
εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας, να µετατοπισθούν πόροι από την κατανάλωση στις επενδύσεις και
τις εξαγωγές, ώστε η χώρα να ξαναπεί στο δρόµο της ανάπτυξης, αυξάνοντας της
εξωστρέφεια της οικονοµίας".
Ο Χάρης Ηλιάδης, Managing Director Head of Central and Eastern Europe
Investment Banking Division, της Goldman Sachs International τόνισε τα
εξής: "Το 15ο Investor Forum που διοργανώνεται και φέτος από την Capital Link,
µε τη συµµετοχή της Goldman Sachs, επιβεβαιώνει τη διεθνή βούληση για τη
στήριξη της Ελληνικής οικονοµίας. Το υψηλό επίπεδο των συµµετοχών
αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα, καθώς και την
αποφασιστικότητα όλων των πλευρών να στηρίξουν έµπρακτα το έργο και την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο από την Ελλάδα. Για µία ακόµα
χρονιά, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι ευκαιρίες περαιτέρω
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και η πορεία της προς την ανάπτυξη. Μία
πορεία που στόχο έχει να οδηγήσει στην αυτόνοµη και βιώσιµη πορεία της χώρας.
Το χτίσιµο στρατηγικών συµµαχιών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας που
επιτυγχάνονται µέσα από το Investor Forum, αποτελούν το κλειδί για την θετική
πορεία της Ελλάδας στο µέλλον".
Πρωινές Συνεδρίες:
Το Συνέδριο άνοιξε ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες,
Χρίστος Παναγόπουλος ο οποίος µεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής: "Η Ελλάδα
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αλλάζει πορεία, παρά τις αντιξοότητες. Μια χώρα ανοιχτή για επιχειρήσεις,
προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών ευκαιριών. Μέσα σε µια σύντοµη
περίοδο και µέσα από σκληρές αποφάσεις και θυσίες των συµπολιτών µας,
καταφέραµε να βελτιώσουµε την εικόνα της οικονοµίας µας, να αποκαταστήσουµε
την αξιοπιστία µας ως χώρα διεθνώς και να εφαρµόσουµε ριζικές, διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις. Η βελτίωση της κατάταξης από διεθνείς οργανισµούς και
χρηµατοπιστωτικούς οίκους, αντικατοπτρίζουν την πρόοδο αυτή. Νέες, άµεσες
επενδύσεις που έγιναν από πολυεθνικές, αυξάνοντας τις εξαγωγές διεθνώς και
καταγράφοντας διεθνείς αφίξεις για τον τουρισµό µας, είναι αξιοσηµείωτες. Το
Συνέδριο της Capital Link παρέχει µια ιδιαίτερα χρήσιµη πλατφόρµα συνδέοντας το
ελληνικές και αµερικάνικες επιχειρήσεις και επενδυτικές κοινότητες και
προωθώντας τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη Ελλάδα".
PANELDISCUSSION: ΕΛΛΑ∆Α, ΕΥΡΩΠΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρούσα κατάσταση και προοπτικές: το πάνελ συντόνισε ο κύριος Pimm Fox,
News Anchor - Bloomberg TV & Radio. Στο πάνελ συµµετείχαν οι κύριοι: John P.
Calamos Sr., Chairman, CEO & Global Co-Chief Investment Officer της Calamos
Investments, Themistoklis Fiotakis, Senior Economist, Global Macro & Markets
Group της Goldman Sachs και Torsten Slok, Chief International Economist Deutsche Bank Securities, Inc.
Ο John Calamos, Chairman,Sr. CEO & Global Co-Chief Investment Officer
της Calamos Investments, τόνισε ότι "ο βαθµός αλληλοσύνδεσης µεταξύ των
αγορών είναι σήµερα µεγαλύτερος παρά ποτέ”. Ανέφερε ότι τα θετικά πρόσφατα
στοιχεία για τις οικονοµίες πολλών χωρών ανά τον κόσµο δηµιουργούν την
προσδοκία για ταυτόχρονη ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο".
Οι συµµετέχοντες στο πάνελ συµφώνησαν ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για
πρόοδο της οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπεδο, τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο και
στις αναπτυγµένες αγορές. Η Αµερική συνεχίζει την οικονοµική της ανάκαµψη ενώ
παράλληλα αναµένεται και αντιστροφή του κλίµατος στην Ευρώπη, όπου η
οικονοµία αναµένεται να περάσει από αρνητική σε θετική τροχιά. Σχετικά µε την
Ελλάδα, όλοι οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν την σηµαντική πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στα δηµοσιονοµικά και µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας και
εξέφρασαν την γνώµη ότι εφ’ όσον συνεχιστούν οι προσπάθειες, δεν θα αργήσει ο
χρόνος που η πρόοδος αυτή θα έχει χειροπιαστά αποτελέσµατα στην ζωή του
µέσου πολίτη.
Ελλάδα & Ευρώπη: Στο δρόµο προς την ανάκαµψη της οικονοµίας: η
παρουσίαση έγινε από τον Jean Lemierre, Advisor to the Chairman της
BNP Paribas, ο οποίος δήλωσε τα εξής: "Μόλις δύο χρόνια µετά την
αναδιάρθρωση οµολόγων αξίας 200 δισεκατ. EUR, που ολοκληρώθηκε στις αρχές
του 2012, η Ελλάδα αναδύεται από µια πενταετή ύφεση και είναι εµφανή τα
πρώτα θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη το επόµενο έτος. Το πιο σηµαντικό είναι
πως η ουσιαστική δηµοσιονοµική εξυγίανση έχει δηµιουργήσει πρωτογενές
πλεόνασµα και η κατάσταση των δηµοσίων οικονοµικών στοιχείων είναι σε καλό
δρόµο, σύµφωνα πάντα µε τις προσδοκίες της τρόικα. Οι αγορές έχουν
αναγνωρίσει την κατάσταση/προσπάθεια, µε την ισχυρή βελτίωση στην κυρίαρχη
απόδοση και αποδείχθηκε µε το ενδιαφέρον των επενδυτών σε επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Πολλά
αποµένουν ακόµη να γίνουν όσον αφορά την ανεργία, τη διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων ή την άσκηση της ιδιωτικοποίησης ανησυχεί, αλλά
σαφώς µια λογική ελπίδα υπάρχει τώρα".
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Το πρόγραµµα των Αποκρατικοποιήσεων παρουσιάστηκε από τον Γιάννη
Εµίρη, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΤΑΙΠΕ∆ ο οποίος σχολίασε "Με
περισσότερες από 15 αποκρατικοποιήσεις σε εξέλιξη και έχοντας ολοκληρώσει µε
επιτυχία 14 αποκρατικοποιήσεις, το ΤΑΙΠΕ∆ έχει καταφέρει κατά το τελευταίο
διάστηµα να πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Ο ρόλος και ο σκοπός µας δεν είναι µόνο να
εκπληρώνουµε τους εισπρακτικούς στόχους που τίθενται από τα µνηµόνια, αλλά
να µεταµορφώσουµε την ελληνική οικονοµία προχωρώντας παράλληλα, µέσω του
προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, σε σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Παράλληλα, στοχεύουµε στην προσέλκυση µακροπρόθεσµων ξένων επενδύσεων
που θα βοηθήσουν στιες συνολική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση κι
επιστροφή της Ελλάδας σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης".
PANELDISCUSSION: ∆ιεθνείς Αγορές για το Ελληνικό ∆ηµοσιονοµικό
Χρέος
Το πάνελ συντόνισε ο Daniel Bases, Global Investment Correspondent του
Reuters και συµµετείχαν οι κύριοι: Emilios Kyriacou, Managing Director,
Corporate Bank Head Central Europe & Greece της Citi, Edoardo Rava,
Debt Capital Markets Corporates - Greece & Italy της BNP Paribas, και
Nicholas Exarchos, Head of Capital Markets & Treasury Solution for
Greece & Cyprus της Deutsche Bank.
Ο Emilios Kyriacou, Managing Director, Corporate Bank Head Central
Europe & Greece της Citi, τόνισε ότι " Η σηµαντική ενοποίηση του ελληνικού
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, που προκλήθηκε από την κρίση του δηµόσιου χρέους,
σε συνδυασµό µε το ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον, άνοιξε και πάλι την πόρτα
στις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή τη στρατηγική επιλογή χρηµατοδότησης.
Η Citi όχι µόνο υπήρξε πρωτοπόρος µε αυτό το χρηµατοδοτικό προϊόν για τους
ελληνικούς εταιρικούς πελάτες το 1997, αλλά άνοιξε εκ νέου αυτή την αγορά το
∆εκέµβριο 2012, διαµορφώνοντας το δρόµο και για άλλες ελληνικές εταιρίες είτε
για να αντλήσουν ή να προετοιµαστούν για την άντληση κεφαλαίων στις αγορές
Εταιρικών Οµολόγων Χαµηλής Πιστοληπτικής ∆ιαβάθµισης!"
Ο Edoardo Rava, Debt Capital Markets Corporates - Greece & Italy της
BNP Paribas, δήλωσε ότι: "Από τις αρχές του 2007 έχουµε δει περίπου Eur 7.5
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bn της έκδοσης σύµφωνα µε τα στοιχεία από την ελληνική βάση των µη
χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων (πλην ναυτιλίας). Σχεδόν το 50% των όγκων
ήρθε το 2013 από 7 διαφορετικές οντότητες, 5 εκ των οποίων είναι εκδότες, νέοι
στις αγορές δανειακών κεφαλαίων. Η αποδιαµεσολάβηση από το τραπεζικό
σύστηµα είναι η βασική τάση - όπως και αλλού στην Ευρώπη - και περιµένουµε να
συνεχιστεί το 2014. Η αγορά είναι πλέον πλήρως ανοικτή σε όλες τις κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων, όπως έχουµε δει High Yield προσφορές, χωρίς
αξιολογήσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις µε Επενδυτικού Βαθµού τεκµηρίωση
(ΕΛΠΕ). Η βάση των επενδυτών έχει επίσης εξελιχθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 12 µηνών, µε αναπροσαρµογή του ποσοστού της Ελληνικής
"λιανικής" µε γνώµονα τη ζήτηση Real Money Institutional από τους επενδυτές
τόσο στην πρωτογενή και στη δευτερογενή αγορά.
Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στην απόδοση που έχουµε δει στην πράξη, στην
Ελληνική HY συναλλαγή και τιµολογούνται κατά µέσο όρο µε απόδοση ελαφρώς
άνω του 9% για να φτάσει κατά µέσο όρο απόδοση της ~ 6,5%. Περιµένουµε
περισσότερη δραστηριότητα το 2014: όχι µόνο οι εταιρίες αλλά και τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και η Ελληνική ∆ηµοκρατία".
Ο ∆ηµήτρης Τζελέπης, ∆ιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ,
παρουσίασε την επιτυχηµένη παρουσία του ΟΤΕ στις διεθνείς αγορές οµολόγων. H
οµιλία του είχε θέµα "Ο ΟΤΕ πρωτοπορεί στο άνοιγµα των ∆ιεθνών Αγορών
για το δανεισµό των Ελληνικών Επιχειρήσεων" και δήλωσε ότι: "Ο ΟΤΕ πριν
από περίπου δύο χρόνια αντιµετώπιζε αποπληρωµές δανειακών υποχρεώσεων για
την περίοδο 2012-2013, που υπερέβαιναν τα τρία δις. ευρώ, σε µία περίοδο που
καµία ελληνική εταιρεία, ακόµα και του επίπεδου του ΟΤΕ, δεν µπορούσε να
αντλήσει δανειακά κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Παρότι το ύψος
του δανεισµού του Οµίλου ΟΤΕ δεν ήταν υψηλό σε σχέση µε τα µεγέθη του, οι
αποπληρωµές ήταν απαιτητές σε ένα βραχύ χρονικό διαστήµατα στο άµεσο µέλλον
κατάσταση, η οποία απαιτούσε αποφασιστικές κινήσεις και άµεσες λύσεις.
Ανταποκρινόµενη στην πρόκληση αυτή, η ∆ιοίκηση του ΟΤΕ προχώρησε στην
εφαρµογή ενός πολυεπίπεδου σχεδίου αναχρηµατοδότησης, το οποίο
περιελάµβανε πώληση περιουσιακών στοιχείων, επαναγορές και/ή παράταση
λήξης υφιστάµενων οµολογιών, χρηµατοδότηση από µεγάλους διεθνείς
οργανισµούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην
Ρουµανία, χρηµατοδότηση από ελληνικές τράπεζες στην Ελλάδας, και τέλος,
έκδοση οµολογιών στις διεθνείς αγορές. Η τελευταία αυτή ενέργεια αποτέλεσε
ορόσηµο της διαδικασίας αναχρηµατοδότησης του ΟΤΕ, καθώς η επιτυχής έκδοση
τον Φεβρουάριο του 2013 πενταετών οµολογιών συνολικού ύψους 700 εκατ.
Ευρώ, σηµατοδότησε το πρώτο άνοιγµα των διεθνών αγορών ελληνική εταιρεία,
µετά την κορύφωση της κρίσης στη χώρα, ενώ αποτέλεσε ψήφο εµπιστοσύνης των
διεθνών επενδυτών στον ΟΤΕ και το µέλλον του.
Στην συνέχεια, η επιµήκυνση του χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµών του
δανεισµού του ΟΤΕ και η κατά 50% µείωση του επιπέδου του σε απόλυτα µεγέθη,
η υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα, ο έλεγχος των λειτουργικών εξόδων και η
βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, σε συνδυασµό µε τις βελτιωµένες προοπτικές
της Ελλάδας, οδήγησαν σε µία εξαιρετική πορεία των οµολογιών αυτών στη
δευτερογενή αγορά. Οι επενδυτές οµολόγων αναγνώρισαν ότι η οικονοµική θέση
του ΟΤΕ είναι πολύ ισχυρότερη από αυτήν που υποδεικνύεται από την
πιστοληπτική του αξιολόγηση, αξιολόγηση που περιορίζεται σηµαντικά από τη
µεθοδολογία (sovereign ceiling methodology) που χρησιµοποιείται από τους
οίκους αξιολόγησης, και σαν αποτέλεσµα οι τιµές των οµολογιών του ΟΤΕ
διαπραγµατεύονται σε επίπεδα σηµαντικά υψηλότερα από αυτά εταιρειών µε
παρόµοια αξιολόγηση".
"Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά - Στρατηγική Ενηµέρωση": παρουσιάστηκε από
τον Theodore Pepanides, Senior Partner της McKinsey & Company ο οποίος
τόνισε: "Πίσω από την συνεχιζόµενη ύφεση της Ελλάδας κρύβεται µια
πρωτοφανής αδυναµία στις ιδιωτικές επενδύσεις. Όλη η µείωση του ελληνικού
ΑΕΠ από το 2007 µπορεί εξ' ολοκλήρου να εξηγηθεί από την πτώση των ιδιωτικών
επενδύσεων έκτοτε. Αυτό είναι η δυσµενής πραγµατικότητα των τελευταίων 6 (έξι)
ετών, αλλά ταυτόχρονα και η µεγάλη ευκαιρία για τα επόµενα 10 (δέκα) χρόνια. Η
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε "πρωταθλητή" ιδιωτικών επενδύσεων
µέχρι το 2020. Περισσότερα από 100 (εκατό) δις ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων
χρειάζονται για να υποστηριχθεί το Νέο Εθνικό Μοντέλο Ανάπτυξης που
προτείνεται στη µελέτη '' Η Ελλάδα 10 (δέκα) χρόνια µπροστά''. Οι επενδύσεις
αυτές θα προέλθουν τόσο από τις ιδιωτικοποιήσεις όσο και από άλλα ιδιωτικά
κεφάλαια που ήδη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται σε ζωτικής σηµασίας (κυρίως
εµπορεύσιµους) κλάδους. Με την εγχώρια κατανάλωση µεσοπρόθεσµα υπό πίεση,
είναι όλο και περισσότερο φανερό ότι οι επενδύσεις θα είναι η βασική µηχανή της
ανάκαµψης της Ελληνικής οικονοµίας. Οι ευκαιρίες έχουν ήδη παρουσιαστεί και τα
απαιτούµενα ετήσια επίπεδα επενδύσεων είναι απολύτως εφικτά µε βάση την
πρόσφατη ιστορία πριν την κρίση. Η προσπάθεια εστιάζεται πλέον στη δηµιουργία
των προϋποθέσεων οικονοµικής απόδοσης για τα ιδιωτικά κεφάλαια. Σε αυτή τη
διαδροµή, φαίνεται πως η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει περίπου τη µισή απόσταση".
Τα Εργαλεία Επενδύσεων και προστασίας στην Ελλάδα καθώς και τις
πρόσφατες νοµοθετικές εξελίξεις, παρουσίασε ο Ευάγγελος Λάκατζης,
Partner του ∆ικηγορικού Γραφείο Σ. & Α. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ο
οποίος τόνισε ότι: "Οι νοµοθετικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
είχαν, µεταξύ άλλων, ως αντικείµενο την θέσπιση επενδυτικών εργαλείων δια των
οποίων θα προσφερθεί στην ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα η
δυνατότητα πολλαπλών επενδυτικών επιλογών. Παράλληλα έχει υπάρξει σοβαρή
προσπάθεια για την βελτίωση του ελληνικού µηχανισµού επίλυσης διαφορών
(τόσο σε δικαστικό, όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο). Στόχος των ως άνω είναι η
δηµιουργία ενός φιλικού, αξιόπιστου και αποτελεσµατικού επενδυτικού
περιβάλλοντος το οποίο θα µπορεί να προσελκύσει επενδυτές και να δικαιώσει τις
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προσδοκίες τους"
PANELDISCUSSION: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
Ο Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε το αυξανόµενο
ενδιαφέρον των επενδυτών για την Ελλάδα και τόνισε την ανάγκη και σηµασία της
σωστής πληροφόρησης προς το ευρύτερο επιχειρηµατικό και επενδυτικό κοινό
καθώς παράλληλα και την διενέργεια στοχευµένων επαφών µε εν δυνάµει
επενδυτές. Αναφέρθηκε στο έµπρακτο ενδιαφέρον τόσο για κρατικά όσο και για
εταιρικά οµόλογα, καθώς και για µετοχές επιλεγµένων εισηγµένων εταιριών.
Επίσης στο γεγονός ότι σηµαντικά private equity και hedge funds έχουν ήδη κάνει
τοποθετήσεις σε πολλούς τοµείς, όπως Τράπεζες, µέταλλα και ορυχεία, ακίνητα,
ενέργεια, ναυτιλία, ενώ παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλους τοµείς,
όπως τα συστήµατα υποδοµών και ο τουρισµός. Ο Μπορνόζης σηµείωσε την
καταλυτική σηµασία της προσωπικής ανάµειξης του Πρωθυπουργού στο θέµα
προσέλκυσης επενδύσεων µε τις επαφές που είχε στα πρόσφατα ταξίδια του στην
Αµερική, όπως επίσης και µε τη συνεχή και ενεργό ενασχόλησή του µε αυτό το
θέµα.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος στο Invest in Greece Στέφανος Ησαΐας,
µιλώντας για τη ∆ιεθνή Επενδυτική Προοπτική υπογράµµισε: "H Ελλάδα
εξελίσσεται σε ένα εντυπωσιακό παράδειγµα ανάκαµψης. Έχοντας επιτύχει τη
µεγαλύτερη και γρηγορότερη δηµοσιονοµική προσαρµογή των τελευταίων
δεκαετιών ανάµεσα στις αναπτυγµένες χώρες, η Ελλάδα αναθεωρεί βασικές δοµές
της οικονοµίας της, και αναδεικνύεται σε ανοιχτό και ελκυστικό προορισµό για
επιχειρήσεις και επενδυτές. Κανένας από τους βασικούς τοµείς της Ελληνικής
οικονοµίας δεν είναι κορεσµένος, και παρουσιάζουν εξαιρετικές δυνατότητες
ανάπτυξης. Παρατηρείται ήδη αυξηµένο ενδιαφέρον για το ενεργητικό, οι
κεφαλαιαγορές έχουν ανοίξει προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις, και σηµειώνονται
σηµαντικές ευκαιρίες για συγχωνεύσεις. Επενδυτές από όλο τον κόσµο
αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, και οι επενδύσεις
εισρέουν µε αυξηµένους ρυθµούς στη χώρα".
Οι συµµετέχοντες στο πάνελ εκπροσωπούσαν private και hedge funds που
δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα. Από επενδύσεις αρχικά σε κρατικά
οµόλογα, τα οποία και εξακολουθούν να έχουν ελκυστική απόδοση για ξένους
επενδυτές, πέρασαν σε επενδύσεις στο χώρο της ναυτιλίας, της ενέργειας και των
ακινήτων, και παράλληλα µελετούν και νέες τοποθετήσεις.
"Ωθώντας την Ελλάδα στην παγκόσµια ατζέντα Επενδύσεων", ήταν το θέµα
της παρουσίασης που πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και της Ένωσης Βαλκανικών
Επιµελητηρίων Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο οποίος τόνισε: "Παρά το γεγονός ότι
σηµαντικές προκλήσεις παραµένουν, η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει πλέον σε
θετική τροχιά, η οποία οδηγεί όχι µόνο στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, αλλά κυρίως
στη διαρθρωτική προσαρµογή και στην αλλαγή αναπτυξιακού προσανατολισµού. Η
Ελλάδα κατάφερε µέσα σε 4 χρόνια να εξαλείψει το πρωτογενές έλλειµµα, να
εξισορροπήσει το εµπορικό της ισοζύγιο, να βρεθεί στην πρώτη θέση µεταξύ των
χωρών του ΟΟΣΑ, στην υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και να βελτιώσει εντυπωσιακά
τη θέση της στην κατάταξη Doing Business της Παγκόσµιας Τράπεζας. Σήµερα, η
σηµαντικότερη ψήφος εµπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις της
έρχεται από την ίδια τη διεθνή αγορά, µέσα από µια σειρά σηµαντικών επενδύσεων
που έχουν ανακοινωθεί ή προετοιµάζονται. Η προσπάθεια βελτίωσης του
επενδυτικού περιβάλλοντος, προφανώς δεν έχει φθάσει στο τέλος της. Όµως είναι
βέβαιο ότι η χώρα µας κερδίζει τη µάχη και είναι έτοιµη ξανά να αξιοποιήσει τα
πλεονεκτήµατά της, µε αιχµή του δόρατος µια δυναµική και εξωστρεφή
επιχειρηµατική κοινότητα".
Απογευµατινές Συνεδρίες:
PANELDISCUSSION: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
Ο Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner της Ernst &
Young Ελλάδος συντόνισε το πάνελ "Greek Banking Restructuring & Outlook"
και τόνισε ότι: "∆εδοµένου ότι η Ελλάδα έχει υποφέρει τα τελευταία χρόνια από
την οικονοµική κρίση, το τραπεζικό µας σύστηµα - ως µέρος της ευρύτερης
οικονοµίας- αµφισβητήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Η κρίση λειτούργησε σαν
καταλύτης της µεγάλης αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του συστήµατος. Μετά
όµως την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού µας συστήµατος, και
παρατηρώντας κάποια πρώτα θετικά σηµάδια οικονοµικής ανάκαµψης, µπορούµε
να αντικρύσουµε το µέλλον µε µεγαλύτερη αισιοδοξία".
Ο Πρόεδρος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος
Σκλαβούνης τόνισε: "Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο
πλαίσιο της νοµικής του υπόστασης και λειτουργίας "ως µετόχου που αποτελεί την
τελευταία εναλλακτική λύση", έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και τη διασφάλιση της σταθερότητας
του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, κατά τη διάρκεια µιας από τις πιο δύσκολες
περιόδους ύφεσης στην πρόσφατη ιστορία. Μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών, το καλοκαίρι του 2013 και την ολοκλήρωση της
αναδιαµόρφωσης του τραπεζικού τοµέα, µε το σχηµατισµό τεσσάρων συστηµικών
τραπεζικών οµίλων, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον καλά τοποθετηµένες για να
υποστηρίξουν την αναµενόµενη οικονοµική ανάκαµψη. Καθώς η εµπιστοσύνη των
επενδυτών δείχνει σηµάδια βελτίωσης, το ΤΧΣ παραµένει αισιόδοξο για την
έγκαιρη υλοποίηση του δεύτερου µέρους της εντολής του και την επιστροφή των
τραπεζών στον ιδιωτικό τοµέα".
Ο Πέτρος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας τόνισε ότι: "Έπειτα από µια παρατεταµένη περίοδο ύφεσης της
Ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναπόφευκτα επηρέασε αρνητικά και την πορεία
του Ελληνικού Τραπεζικού κλάδου, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται τα πρώτα
σηµάδια ανάκαµψης του οικονοµικού κλίµατος. Ο Όµιλος της ΕΤΕ παρουσιάζει
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σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας λόγω της µείωσης του ρυθµού αύξησης των
νέων µη εξυπηρετούµενων δανείων, της αποκλιµάκωσης των επιτοκίων των
προθεσµιακών καταθέσεων καθώς και της περιστολής των λειτουργικών δαπανών.
Πρωταρχικός στόχος του Οµίλου για το άµεσο µέλλον είναι η περαιτέρω
κεφαλαιακή του ενίσχυση µέσω της αύξησης της κερδοφορίας σε συνδυασµό µε
την πώληση των µη αµιγώς τραπεζικών δραστηριοτήτων. Η επιτυχής πώληση της
Αστήρ Παλλάς Βουλιαγµένης Α.Ξ.Ε. καθώς και η πώληση ποσοστού 66% στη
θυγατρική εταιρεία Εθνική Πανγαία αποτελούν σειρά πρωτοβουλιών τις οποίες
ανέλαβε ο Όµιλος µε σκοπό την βελτίωση της κεφαλαιακής του βάσης".
Ο Χρήστος Μεγάλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank Ergasias
τόνισε: "Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, παρά την παρατεταµένη περίοδο
ισχυρών πιέσεων, κατάφερε να διατηρήσει την ευστάθειά του. Μετά την
ανακεφαλαίωση και τη συγκέντρωση, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση ώστε να
λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάκαµψη της Ελλάδας και να αντλήσει τα
οφέλη από αυτήν. Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει τώρα σηµάδια εξόδου από
την 6ετή ύφεση και, παρά τους κινδύνους, διαθέτει το δυναµικό για διατηρήσιµους
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα. Οι τράπεζες, ως ο πιο στενά
συνδεδεµένος µε τις µακροοικονοµικές εξελίξεις κλάδος, είναι η φυσική επιλογή
για τους επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν στην ελληνική ανάκαµψη. Η
Eurobank, µία από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες, οι τέσσερις αυτές τράπεζες
ελέγχουν συνολικά το 91% της αγοράς, έχει ισχυρούς λόγους να αναµένει ταχεία
επιστροφή στην κερδοφορία παράλληλα µε την οικονοµική ανάκαµψη. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Eurobank προχωρεί σε µία ΑΜΚ ύψους περίπου €2δισ. και φιλοδοξεί να
είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα µε σηµαντική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο
µετοχικό της κεφάλαιο"
Ο Christopher Drennen, Managing Director, Head of Capital Markets
Advisory & Solutions της BNP Paribas, συµµετέχοντας στο πάνελ " Greek
Banking Restructuring & Outlook", δήλωσε τα εξής: "Τα τελευταία 3 (τρία)
χρόνια, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα υπέστη
µια βαθειά µεταµόρφωση. Η υπερβολική πίεση που ασκήθηκε στις Ελληνικές
Τράπεζες, ως αποτέλεσµα της εθελοντικής αναδόµησης του χρέους της Ελληνικής
Κυβερνήσεως, λειτούργησε ως καταλύτης για την εδραίωση και την
αναδιοργάνωση του τοµέα. Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον επίσηµο
Ελληνικό φορέα και οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν γίνει σηµαντικές και έχουν
οδηγήσει σε µια νέα εποχή το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα. Το 2013 ''είδε'' την
φρέσκια εισροή κεφαλαίων αξίας 3δις ευρώ στις Ελληνικές Τράπεζες,
παραπλεύρως µε την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργεί µέσω του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. ∆ιεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να επιδεικνύουν
ενδιαφέρον σε µελλοντικές τραπεζικές συναλλαγές. Το επόµενο στάδιο στην
διαδικασία εδραίωσης, θα περιλαµβάνει τη δύσκολη διαδικασία του διαχωρισµού
και ''καθαρισµού'' των ισολογισµών των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, ώστε να
διασφαλίσουν ένα σταθερό και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστηµα. ∆ιεθνείς
επενδυτές παίζουν ήδη έναν ρόλο στην διαδικασία αυτή. Οι Ελληνικές Τράπεζες θα
χρειασθεί να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηµατοδότησής τους, για να
ελαχιστοποιήσουν την υποστήριξη του Euroσυστήµατος. ∆ιεθνείς επενδυτές έχουν
επιδείξει ενδιαφέρον να προσθέσουν Ελληνική πίστωση πίσω στα χαρτοφυλάκιά
τους. Το 2014 θα αποδειχθεί θεµελιώδες έτος για τις Ελληνικές Τράπεζες, αφού
εργάζονται ταυτόχρονα για να βελτιώσουν τα προφίλ κινδύνων,
΄΄φλερτάροντας΄΄ µε το διεθνές χρέος και τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων και
κυρίως να στηρίξουν την Ελληνική Οικονοµία, προς µελλοντική οικονοµική
ανάπτυξη".
Ο Grant Carson, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Citi Ελλάδας, υπογράµµισε το ρόλο
των διεθνών τραπεζών λέγοντας ότι η ικανότητά τους να παρέχουν ρευστότητα
και τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες τους µε παγκόσµια παρουσία, οι οποίοι
δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και συνδέονται µε τη σειρά τους µε τοπικές
ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις είτε ως προµηθευτές είτε ως αγοραστές, ήταν
ένα κύριο στοιχείο για να λειτουργήσει το σύστηµα. Στη Citi διαθέτουµε το
συγκριτικό πλεονέκτηµα να αξιοποιούµε το παγκόσµιο δίκτυο της Τράπεζας προς
όφελος των πολυεθνικών µας πελατών και κατ’ επέκταση των δικών τους πελατών
και προµηθευτών.
PANELDISCUSSION: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ο Γεώργιος Χρυσικός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank Properties
ΑΕΕΑΠ. κατά την οµιλία του στο Συνέδριο ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
µεγαλύτερης εισηγµένης επενδυτικής εταιρείας ακινήτων στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, εστίασε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου €193 εκατοµµυρίων, η οποία
αναµένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τετράµηνο του 2014, ως αποτέλεσµα της
1ης µεγάλης συναλλαγής ανάµεσα σε ελληνικές επενδυτικές εταιρείες ακινήτων
και σε θεσµικούς επενδυτές, η οποία ανακοινώθηκε τον περασµένο Ιούνιο µεταξύ
της Eurobank και της Fairfax. Επίσης εστίασε στους λόγους για τους οποίους
πολλοί επενδυτές της Βορείου Αµερικής έλκονται από την εταιρεία αλλά και στους
λόγους για τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να επιλέξουν τα Ελληνικά ακίνητα
εν γένει.
Τέλος ο Οδυσσέας Αθανασίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της LAMDA
Development, τόνισε ότι: " Η LAMDA Development σκοπεύει να κεφαλαιοποιήσει
την µοναδική της θέση ως η ηγέτιδα στην ανάπτυξη και διαχείριση των
µεγαλύτερων εµπορικών κέντρων στην Ελλάδα. Κατά την
διάρκεια της εξαετούς οικονοµικής ύφεσης στην Ελλάδα, τα εµπορικά κέντρα της
LAMDA Development έχουν δείξει σηµαντική αντοχή µε πληρότητες της τάξεως
του 97%-99% και αυξανόµενο µερίδιο αγοράς στο χώρο της λιανικής.
Η LAMDA Development επίσης σκοπεύει να κεφαλαιοποιήσει την εξαιρετική της
φήµη ως η µεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρεία στην ανάπτυξη ακινήτων στην
Ελλάδα, µε αποδεδειγµένη ικανότητα στην απόκτηση σύνθετων αδειών, µε
αδιαµφισβήτητη αξιοπιστία στις συνεργασίες µε διεθνείς εταιρείες καθώς και µε το

7 of 9

20/12/2013 12:37 µµ

Οι παρουσιάσεις στο 15ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υ...

http://www.emea.gr/οι-παρουσιάσεις-στο-15ο-ετήσιο-συνέδρι/385533

Ελληνικό ∆ηµόσιο (µέσω µακροχρόνιων παραχωρήσεων). Η LAMDA Development
προετοιµάζεται για να υποβάλλει προσφορά για την µεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση
στην Ελλάδα, τη χερσαία και παράκτια ανάπτυξη του παλαιού αεροδροµίου της
Αθήνας, το "Ελληνικό", µε επιφάνεια 6,2 εκατ. τετραγωνικά µέτρα, που θα
συµπεριλαµβάνει λιανική, εµπορική, οικιστική, ψυχαγωγική και τουριστική
ανάπτυξη. Η LAMDA Development έχει προεπιλεγεί ως ένας από τους τρεις
πιθανούς επενδυτές.
Τέλος, η LAMDA Development έχει την ικανότητα να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τις
τρέχουσες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες καθώς και τις µοναδικές ευκαιρίες
που προσφέρονται στην Ελλάδα µέσω των εν εξελίξει ιδιωτικοποιήσεων, µε στόχο
να αυξήσει σηµαντικά την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) ανά µετοχή".
PANEL DISCUSSION: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το πάνελ συντόνισε ο κύριος John Kingston, Director of News, Platts. Τα
θέµατα που συζητήθηκαν στο πάνελ είχαν σαν επίκεντρο τα τοπικά ενεργειακά
θέµατα. Οι συµµετέχοντες ανέφεραν δύο σηµαντικά πλεονεκτήµατα που θα έχει η
Ελλάδα στην αγορά του φυσικού αερίου. Πρώτον, ο Aδριατικός Αγωγός Φυσικού
Αερίου, θα διασχίζει την Ελλάδα καθώς παίρνει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο
έργο Azerbaijan’s Shakh Deniz στις αγορές της Ευρώπης. ∆εύτερον, οι
ανακαλύψεις των τεράστιων κοιτασµάτων φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, οι οποίες
συζητήθηκαν στο πάνελ της Noble Corp. µε το ∆ιευθυντή Edward Cox, και οι
οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην Ελλάδα. ∆εν είναι ακριβώς ξεκάθαρο πως η
Ελλάδα θα ωφεληθεί από αυτό, αλλά όλες οι χώρες της περιοχής αναµένεται να
αποκοµίσουν σε κάποιο βαθµό οφέλη από θέση των πεδίων όπως το Λεβιάθαν, στα
ανοικτά των ακτών του Ισραήλ.
Ο Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΗ Α.Ε.,
συµµετέχοντας στον αντίστοιχο πάνελ ανέφερε: "Η ∆ηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού έχει πραγµατοποιήσει αξιοσηµείωτες πρωτοβουλίες στον σχεδιασµό
της, παρά το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας την εθνική
ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και αποδεικνύοντας ότι είναι µία από τις
πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες που κινούν τον µοχλό ανάπτυξης της χώρας.
Τα τελευταία τρία χρόνια – και µάλιστα µέσα σε ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες στην προσπάθεια µας για ουσιαστικό εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού, υλοποιήσαµε µια σειρά από σηµαντικές ενέργειες, παρέχοντας
παράλληλα ουσιαστική υποστήριξη σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως:
• πολύ σηµαντική µείωση του κόστους µας – πιστεύουµε τη µεγαλύτερη που έγινε
από οποιονδήποτε άλλο φορέα στην Ελλάδα,
• επιτυχηµένη απόσχιση των ∆ικτύων – εγχείρηµα δύσκολο, που στέφθηκε µε
µεγάλη επιτυχία,
• συνολικές επενδύσεις ύψους 3 δισ. Ευρώ - οι µεγαλύτερες που υλοποιήθηκαν
την τελευταία τριετία στην Ελλάδα.
Σε επίπεδο λειτουργίας, η ∆ΕΗ έχει προχωρήσει σε πρωτοφανή µείωση στο
συνολικό µισθολογικό κόστος κατά την περίοδο 2009-2012 που ανήλθε στα € 634
εκατοµµύρια, δηλ., µείωση της τάξης του 37%. Αυτή η τεράστια µείωση
ελεγχόµενων λειτουργικών δαπανών έχει άµεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα
και αποτυπώνεται στην πρόσφατη µελέτη του διεθνούς οίκου Booz & Co, ο οποίος
σηµειώνει ως σηµαντική την αποδοτικότητα της ∆ΕΗ σε σχέση µε τη βέλτιστη
διεθνή πρακτική.
Με 7,4 εκατοµµύρια πελάτες, χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής συνολικής
εγκατεστηµένης ισχύος 12,5 GW, η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.
αποτελεί µία από τις πρωτοπόρες εταιρείες ηλεκτρισµού της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Στόχος µας είναι η συνεχής βελτίωση παροχής υπηρεσιών & προϊόντων
καθώς και η αύξηση της µετοχικής αξίας".
Ο Pablo Escondrillas, Managing Director, EMEA Power & Utilities της Citi
τόνισε ότι η ενέργεια στην Ελλάδα όπως και οι Έλληνες επιχειρηµατίες που
συµµετέχουν σε αυτό τον τοµέα, έχουν εκτεθεί σε παρόµοιες διαρθρωτικές
µεταβολές στη ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και
η υπόλοιπη Ευρώπη, επηρεαζόµενοι από τη βελτίωση της τεχνολογίας και τη
γενικότερη έµφαση στην αποτελεσµατικότητα, γεγονός το οποίο επιτείνεται
περαιτέρω από την οικονοµική συρρίκνωση. Αυτές οι τάσεις, δηµιουργούν µείωση
στον όγκο πωλήσεων και το περιθώριο κερδοφορίας για τους παίκτες της αγοράς
ενέργειας, ιδιαίτερα στον υπό-τοµέα της ενέργειας όπου οι επιδοτήσεις στις
ανανεώσιµες πηγές µειώνουν την ανάγκη για τη συµβατική παραγωγή,
αυξάνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος για τους καταναλωτές. Η προσαρµογή
σε αυτό το νέο περιβάλλον και η εξεύρεση νέων πηγών για µελλοντική ανάπτυξη
είναι ζωτικής σηµασίας για την ενέργεια στην Ελλάδα όπως και τους
επιχειρηµατικά συµµετέχοντες σε αυτό τον τοµέα.
PANEL DISCUSSION: ΝΑΥΤΙΛΙΑ
7th Annual Global Shipping Markets Roundtable
Η 7η ετήσια διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης για τις παγκόσµιες ναυτιλιακές
αγορές, προσέφερε στους συµµετέχοντες µια ευρεία ανασκόπηση των εξελίξεων,
τάσεων, προοπτικών των µεγαλύτερων ναυτιλιακών αγορών. ∆ιευθυντικά στελέχη
ηγετικών εταιρειών της ναυτιλίας συναντήθηκαν, εκτίµησαν την κατάσταση και
συζήτησαν σχετικά µε τα προϊόντα, την ενέργεια και τις παγκόσµιες ναυτιλιακές
αγορές. ∆ύο από τους κορυφαίους investment bankers του ναυτιλιακού κλάδου,
η κα. Christa Volpicelli, Managing Director της Citigroup και ο Andrew
Horrocks, Managing Director της Credit Suisse, συντόνισαν µία δυναµική
συνεδρία για τη Ναυτιλία µε στελέχη διαφόρων εισηγµένων ναυτιλιακών
εταιρειών. Η οµάδα συζήτησε τις αλλαγές στον τοµέα της χρηµατοδότησης των
ναυτιλιακών εταιριών και τον αυξανόµενο ρόλο των δηµοσίων επενδυτών. Τα
µέλη του πάνελ µοιραστήκαν από κοινού τις απόψεις τους σχετικά µε τις βασικές
τάσεις που επηρεάζουν διαφόρους επιµέρους τοµείς της ναυτιλίας, τις προοπτικές
για το 2014 και ολοκλήρωσαν αναφέροντας το λόγο για τον οποίο οι σηµερινές
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αγορές αποτελούν ένα ενδιαφέρον σηµείο εισόδου για τους επενδυτές.
Συµµετείχαν οι κύριοι: Γιάννης Κούστας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Danaos Corporation, Ted Petrone, Πρόεδρος - Navios Maritime Acquisition's και
ο Τάσος Ασλίδης, CFO - Euroseas Ltd.
Στο πλαίσιο του 15ου Ετήσιου Ελληνικού Επενδυτικoύ Συνεδρίου της
Capital Link, πραγµατοποιήθηκαν οι εξής παράλληλες συνεδρίες:
WORKSHOPS
Calamos Investments Workshop
Ο John P. Calamos, Sr, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Calamos
Investments & The Calamos Team στα πλαίσια ενός workshop προσέφερε
ένα κατάλληλο πλαίσιο για τους οικονοµολόγους, τους επενδυτές και άλλους
εκπροσώπους της αγοράς να ανταλλάξουν εµπειρίες και απόψεις σχετικά µε την
επιλογή επενδύσεων σε διαφορετικούς τοµείς στα πλαίσια των σηµερινών
συνθηκών της αγοράς. Ο Calamos ανέπτυξε πως οι επενδυτές µπορούν να
επωφεληθούν από την ανάδειξη της µέσης καταναλωτικής τάξης στις
αναπτυσσόµενες αγορές, στρατηγικές προσαρµογής ενός επενδυτικού
χαρτοφυλακίου σε ένα περιβάλλον αυξανοµένων επιτοκίων, καθώς και
εναλλακτικές στρατηγικές για χαρτοφυλάκια σταθερής απόδοσης.
Hellenic Republic Asset Development Fund Privatization Workshop
Ο Ιωάννης Εµίρης και ο ∆ρ Ανδρέας Ταπραντζής παρουσίασαν µια εργασία
που περιελάµβανε αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση για το χαρτοφυλάκιο των
ιδιωτικοποιήσεων. Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και χρηµατοδοτήσεων της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, αποτέλεσε πρωτοβουλία ζωτικής σηµασίας, για να
προσελκύσει άµεσες επενδύσεις στις βασικές υποδοµές, την ενέργεια, την ακίνητη
περιουσία/κατασκευές και άλλους τοµείς στην Ελλάδα. Στόχος του ήταν να
προσελκύσει σηµαντικές ροές διεθνών κεφαλαίων σε µια δέσµη στοιχείων βασικών
υποδοµών, που σε ευρεία κλίµακα περιλαµβάνουν λιµάνια, αεροδρόµια, ύδρευση,
δηµόσιους δρόµους, σιδηρόδροµο και ενέργεια. Η ολοκλήρωση τέτοιου είδους
επιχειρηµατικών πράξεων, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ένα δεύτερο κύµα
ανάπτυξης, µέσω όλων αυτών και άλλων κεφαλαίων, συµβάλλοντας ευρύτερα
στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονοµίας.
Όλες οι οµιλίες και παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου: http://forums.capitallink.com/greece/2013/index.html
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Γ. Στουρνάρας: Η Ελλάδα µπαίνει σε εποχή ευκαιριών
Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα µπαίνει σε µια "εποχή ευκαιριών, σε µια εποχή όπου η ελληνική οικονοµία θα διεκδικήσει µια
σηµαντική θέση στην παγκόσµια οικονοµία", εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά
του που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια επενδυτικού φόρουµ, που έγινε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Ο ίδιος έκανε λόγο για την εφαρµογή στη χώρα µας ενός τολµηρού προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής της σύγχρονης ιστορίας.
Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε πως τους τελευταίους δεκαεπτά µήνες η κυβέρνηση έβαλε "µε επιτυχία το πρόγραµµα και πάλι στο
προσκήνιο µε την επιτάχυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων σε ευρύ φάσµα τοµέων".
Στο µήνυµά του στάθηκε στη µείωση του πρωτογενούς ελλείµµατος κατά περίπου 10% του ΑΕΠ από το 2009 σηµειώνοντας πως
πρόκειται για τη µεγαλύτερη και ταχύτερη µείωση που έχει καταγραφεί ποτέ από µια οικονοµία χώρας – µέλους του ΟΟΣΑ.
"Η Ελλάδα έχει ανακτήσει µεγάλος µέρος της ανταγωνιστικότητας και η εµπιστοσύνη αποκαθίσταται σταδιακά", είπε ο Γ. Στουρνάρας και πρόσθεσε: "Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε µεγάλο
βαθµό".
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Ράιχενµπαχ: Η Ελλάδα βαδίζει στην έξοδο από την κρίση
Χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση

∆ηµοσιεύθηκε: 20 ∆εκεµβρίου 2013, 10:16 , Τελευταία Ενηµέρωση: 20/12/2013, 10:22

Αισιόδοξος για την πορεία ανάπτυξης της ελληνική οικονοµία δήλωσε ο επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενµπαχ. Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του
κατά τη διάρκεια του 15ου ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε µε βεβαιότητα ότι η Ελλάδα κινείται σε
τροχιά εξόδου από την κρίση, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Ο κ. Ράιχενµπαχ ανέφερε ότι «επιτεύχθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού, οι τράπεζες ενοποιήθηκαν και επανακεφαλαιοποιήθηκαν και οι καταναλωτικές τιµές
µειώνονται», υπογραµµίζοντας ότι «χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση. «Η Κοµισιόν και άλλες προβλέψεις
τοποθετούν το 2014 ως τη χρονιά που η οικονοµική ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις και εξαγωγές αναδεικνύονται ως οι κινητήριες δυνάµεις αυτής της ανάπτυξης».
Μεταξύ άλλων επισήµανε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και αµοιβαία κεφάλαια έρχονται να προσθέσουν στη γενικότερη αίσθηση µιας χώρας που
βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονοµικής ανάκαµψης.
Κλείνοντας τόνισε ότι η πρόοδος που έχει γίνει από την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος είναι αξιοσηµείωτη λ.χ. µε την καλύτερη χρήση των
επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισµό των κανονισµών και των εµποδίων, ο οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
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Σήµα από τη Νέα Υόρκη για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
Θετικό µήνυµα για τις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα έστειλε το ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, που διοργανώθηκε την
περασµένη Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Η αισιοδοξία εδράζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, τη µείωση του
επενδυτικού κινδύνου και την πρόοδο στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Για την τελευταία, µάλιστα, εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα
καταστήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ένα από τα υγιέστερα της Ευρώπης, αν όχι ολόκληρου του κόσµου.
Βελτίωση εµπιστοσύνης
«Η βελτίωση της εµπιστοσύνης είναι προφανής τόσο στην ποιότητα και την ποσότητα των συνέδρων, όσο και στο θετικό µήνυµα που
εξέφρασαν οι οµιλητές», δήλωσε στην Κ ο πρόεδρος της Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης. Οπως τόνισε, φέτος εγγράφηκαν πάνω από
χίλιοι σύνεδροι ενώ για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε ειδικό πάνελ µε ξένους επενδυτές -hedge funds και κεφάλαια private equity- που
έχουν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά και εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες στη χώρα.
Μία νέα ευκαιρία προσέλκυσης κεφαλαίων για τις ελληνικές εταιρείες προσδοκάται ότι θα είναι η έκδοση εταιρικών οµολόγων, που µέχρι
σήµερα είχαν ως επιλογή µόνο οι µεγαλύτερες εταιρείες. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των συµµετεχόντων, το επόµενο έτος αυτή η
δυνατότητα προβλέπεται να δοθεί και σε µικρότερες εταιρείες, προσφέροντας µια πολύτιµη ανάσα κεφαλαιακής ενίσχυσης και
προσελκύοντας νέους επενδυτές, πέραν όσων επενδύουν στα οµόλογα και στις µετοχές.
Στο περιθώριο του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 150 απευθείας συναντήσεις µεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, µε το
ενδιαφέρον να εστιάζεται στις τράπεζες, στην αγορά ακινήτων και στον κλάδο της ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, εξάλλου, βρέθηκαν στη
Νέα Υόρκη ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου, ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας Πέτρος
Χριστοδούλου, καθώς και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ Αρθούρος Ζερβός. Σηµαντική ήταν η παρουσία των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων, µε τους επικεφαλής της Εurobank Properties, της NBG Pangaea και της Lamda Development να
επιχειρούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Ιδιαίτερη διαφήµιση έγινε στον Αστέρα της Βουλιαγµένης, ενώ έκδηλη ήταν η
έµφαση που δίνει η Lamda Development στο διαγωνισµό για την ανάπτυξη του Ελληνικού.
Μάλιστα, η σύγκριση µε το χιονισµένο Central Park έξω από τα παράθυρα του MetropolitaClub, όπου πραγµατοποιήθηκε το φόρουµ, ήταν
ιδιαίτερα αποτελεσµατική, µε την έκταση του Ελληνικού να σηµειώνεται ότι είναι διπλάσια. Εκτός από τις τράπεζες, την αγορά ακινήτων και
την ενέργεια, τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια αναζητούν επίσης ευκαιρίες στη ναυτιλία και στον τουρισµό. Ακόµη και το γεγονός ότι οι
προσκεκληµένοι Ελληνες πολιτικοί δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω υποχρεώσεων στην Αθήνα ή στις Βρυξέλλες ερµηνεύθηκε ως θετικό
σηµάδι για την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν στις µεταρρυθµίσεις.
Ενηµέρωση
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο γεύµα, όπου ήταν προγραµµατισµένο να µιλήσει ο (απών λόγω των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα)
υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, οι επίσηµοι προσκεκληµένοι -µεταξύ τους κάποιοι από τους πλουσιότερους Αµερικανούς, όπως
ο επενδυτής Τζον Κάλαµος και ο επιχειρηµατίας Τζον Κατσιµατίδης, ο οποίος διεκδίκησε µάλιστα τη δηµαρχία της Νέας Υόρκης- άκουσαν
µε υποµονή το µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του. Αλλωστε, οι τεχνοκράτες ήταν εκεί για να δώσουν απαντήσεις στους ενδιαφερόµενους
επενδυτές, µε το πρόγραµµα του επικεφαλής του Ο∆∆ΗΧ Στέλιου Παπαδόπουλου να είναι αρκετά φορτωµένο.
Το συνέδριο λειτούργησε ως δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, και ως προς αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η
εξειδίκευση της Capital Link στις επενδυτικές σχέσεις. Η απόφαση ωστόσο να τοποθετήσει ένας επενδυτής τα χρήµατά του σε µία αγορά
εξαρτάται, εντέλει, από την εκτίµησή του για τον κίνδυνο και τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε κάθε αγορά. Μπορεί ο κίνδυνος εξόδου από
την Ευρωζώνη -το λεγόµενο Grexit- να αναφέρθηκε µόνο µία φορά στο επενδυτικό φόρουµ, και αυτό για να αποκλειστεί, ωστόσο δεν έχουν
εξαλειφθεί οι επιφυλάξεις ως προς τη διαφάνεια και σταθερότητα του θεσµικού πλαισίου.
Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν τους κανόνες που ρυθµίζουν την ελληνική αγορά, µε αρκετούς µάλιστα να προτιµούν ένα σταθερό
φορολογικό πλαίσιο από έναν χαµηλό συντελεστή φορολογίας.
(Κ. Σώκου, Καθηµερινή, 22/12/2013)
Κορυφαία ιατρικά άρθρα
univadis.gr
Έρευνες & online εκπαιδευτικά σεµινάρια για επαγγελµατίες
υγείας.
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Εξωτερική Θερµοµόνωση Sto
www.stohellas.gr
Αξεπέραστη Ποιότητα και Εξυπηρέτηση Κορυφαία Αντοχή και
Εξοικονόµηση

Αφήστε το σχόλιό σας
Σχόλια Χρηστών
KOSTAS KIROU 23/12/2013 15:01
∆εν λέω…… η ουρά της αναµονής των επενδυτών για τον Αστέρα Βουλιαγµένης έχει φτάσει από την Βουλιαγµένη µέχρι τον Άλιµο….
Μόλις πάει στα 100 εκατοµµύρια θα φτάσει µέχρι το Σύνταγµα…… Υποµονή …!!!!!!! Και τότε θα υπογάψουµε……..
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 23/12/2013 12:01
Προφανώς αναφέρεται σε επενδυτές τύπου "αγοράζω τον αστέρα βουλιαγµένης για 400 εκατοµµύρια"
KOSTAS KIROU 23/12/2013 09:38
Απορώ που το είδε το σήµα η συγγραφέας της Καθηµερινής……… εκτός κι αν δεν γνωρίζει τίποτε για την εξόντωση των επενδυτών στην
Ελλάδα.
KOSTAS KIROU 23/12/2013 09:36
«Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν τους κανόνες που ρυθµίζουν την ελληνική αγορά» λέει το άρθρο. Ας τους ενηµερώσουµε λοιπόν για
τους κανόνες του ΥΠΕΚΑ. ∆ηλ. Υπογράφουµε συµβάσεις µε συγκεκριµένη λήξη, ύψος αµοιβής και χρόνο πληρωµής.
Μετά αρχίζουµε σιγά σιγά ( µε σύµµαχο την Ελληνική δικαιοσύνη) να παραβιάζουµε τον χρόνο πληρωµών µας, µετά επιβάλλουµε οριζόντιο
φόρο στον τζίρο (από 25% - 42%) και τέλος απειλούµε µε αλλαγές στο ύψος της αµοιβής που εµείς (το Ελληνικό κράτος) προτείναµε και οι
επενδυτές συµφώνησαν.
Απορώ γιατί δεν έρχονται τρέχοντας οι ξένοι επενδυτές….. µήπως είναι ηλίθιοι..????? Με τέτοιους τέλειους και σαφείς κανόνες.

7/1/2014 2:40 µµ

Ράιχενµπαχ: Η Ελλάδα βαδίζει στην έξοδο από την κρίση

1 of 2

http://www.iefimerida.gr/print/135801

∆ηµοσιεύθηκε στο iefimerida.gr (http://www.iefimerida.gr)
Αρχική > Ράιχενµπαχ: Η Ελλάδα βαδίζει στην έξοδο από την κρίση

Ράιχενµπαχ: Η Ελλάδα βαδίζει στην έξοδο από την κρίση
«ΕΓΙΝΑΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 2013»

Την βεβαιότητα του πως η Ελλάδα κινείται σε τροχιά εξόδου από την κρίση και πως έγιναν σοβαρά βήµατα το 2013 προς την ανάκαµψη
εξέφρασε ο επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενµπαχ, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του κατά τη διάρκεια του 15ου ετήσιου
επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Ράιχενµπαχ ανέφερε ότι «επιτεύχθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού, οι τράπεζες ενοποιήθηκαν και
επανακεφαλαιοποιήθηκαν και οι καταναλωτικές τιµές µειώνονται», προσθέτοντας ότι «χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα
βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από τη κρίση.
«Η Κοµισιόν και άλλες προβλέψεις τοποθετούν το 2014 ως τη χρονιά που η οικονοµική ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις και
εξαγωγές αναδεικνύονται ως οι κινητήριες δυνάµεις αυτής της ανάπτυξης».
Κλείνοντας, ο κ. Ράιχενµπαχ επισήµανε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και αµοιβαία κεφάλαια έρχονται να
προσθέσουν στη γενικότερη αίσθηση µιας χώρας που βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονοµικής ανάκαµψης» και ότι «αξιοσηµείωτη πρόοδος
έχει γίνει από την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, λ.χ. µε την καλύτερη χρήση των επιχορηγήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισµό των κανονισµών και των εµποδίων, ο οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Source URL (retrieved on 2013-12-23 10:41): http://www.iefimerida.gr/news/135801/%CF%81%CE%AC%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%BD%CE%BC%CF%80
%CE%B1%CF%87-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%83
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Επενδυτικός Νόµος
Σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους αµερικανικών επιχειρήσεων και επιχειρηµατίες της
οµογένειας στις ΗΠΑ, για την προώθηση επενδύσεων στην Ελλάδα, είχαν στην Νέα
Υόρκη, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και
ο γενικός γραµµατέας της ΚΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, στο περιθώριο του 15ου
ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου µε θέµα «Μια εποχή ευκαιριών» που διοργάνωσε η
CAPITAL LINK και η NYSE EURONEXT και πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας της ΚΕΕ, είχαν συναντήσεις µε εκπροσώπους της
Morgan Stanley και της Deutsche Bank, στους οποίους ανέλυσαν την κατάσταση που
επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, εστιάζοντας στα προβλήµατα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην αδυναµία πρόσβασης τους στη τραπεζική
χρηµατοδότηση.
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της ελληνικής επιµελητηριακής κοινότητας, οι ελληνικές
ΜµΕ αντιµετωπίζουν σήµερα το υψηλότερο ποσοστό απορρίψεων για χρηµατοδότηση
στην Ευρωζώνη, µε ποσοστό περίπου 45%, που είναι υπερδιπλάσιο του µέσου όρου.
Και ένα εξίσου σηµαντικό πρόβληµα, πέρα από το υψηλό κόστος της χρηµατοδότησης,
είναι η συνεχής αυστηροποίηση των µη επιτοκιακών όρων. Με τις απαιτήσεις των
τραπεζών για εµπράγµατες εξασφαλίσεις να φθάνουν συχνά σε υπερβολικά επίπεδα.
Και αυτό συµβαίνει γιατί η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µπορεί εν
µέρει να αντιµετώπισε το πρόβληµα της φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήµατος,
αλλά δεν ενίσχυσε την ικανότητά του να στηρίξει µε επαρκή κεφάλαια τις επιχειρήσεις.

Επιδοτήσεις έως 60% στη
Μεταποίηση για νέες και υφιστάµενες
εταιρείες!

www.ependytikos.com.gr

Οι κ.κ. Μίχαλος και Αγνιάδης τόνισαν στους εκπροσώπους των τραπεζικών οργανισµών
την αναγκαιότητα να επιλυθεί το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις, όχι µόνο στην χώρα µας, αλλά γενικότερα στον ευρωπαϊκό νότο,
επαναλαµβάνοντας την πρόταση για άµεση ενοποίηση του τραπεζικού συστήµατος στην
Ευρωζώνη.
Στις επαφές που είχαν µε επιχειρηµατίες της οµογένειας, ο πρόεδρος και ο γενικός
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γραµµατέας της ΚΕΕ, αναφέρθηκαν στην πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στο
δηµοσιονοµικό σκέλος, καθώς και στην προσπάθεια της να διαµορφώσει ξανά το
προφίλ ενός ελκυστικού και φιλόξενου προορισµού για επενδύσεις. Οι κ.κ. Μίχαλος και
Αγιάδης επεσήµαναν στους οµογενείς επιχειρηµατίες ότι το τελευταίο διάστηµα, έχουν
υλοποιηθεί ή ανακοινωθεί µεγάλης κλίµακας επενδύσεις από επιχειρήσεις και funds
όπως: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts, Qatar Petroleum, Arabsat, PSP
Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital, Cosco, Huwaei, ZTE,
PhilipMorris, SAP, Hewlet Packard, Procter & Gamble, Unilever κ.α. και τους κάλεσαν
να δώσουν και αυτοί δυναµικά το παρών στη προσπάθεια αυτή.

πηγή: epixeiro.gr
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Στην Ευρώπη, όλα τα λεφτά
∆ευτέρα, 23 ∆εκέµβριος 2013 - 01:48

Του Ηλία Γ. Μπέλλου
Σε ιστορικό στοίχηµα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας αναδεικνύονται οι ευρωπαϊκές αγορές κατά το 2014 καθώς τεράστια κεφάλαια έχουν ή σκοπεύουν να τοποθετηθούν στη Γηραιά
Ήπειρο υπό την προσδοκία της ανάκαµψης της πραγµατικής οικονοµίας και της επιτάχυνσης της εταιρικής κερδοφορίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των µεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων
αλλά και µεγάλοι διεθνείς επενδυτές εµφανίζονται να µοιράζονται µια διευρυµένη αισιοδοξία για αυτές τις εκτιµήσεις.
Αυτό προκύπτει τόσο από τις εκθέσεις µεγάλων οίκων όσο και από δηµοσκοπήσεις µεταξύ εκατοντάδων παραγόντων των αγορών που διενέργησαν τις τελευταίες ηµέρες οργανισµοί όπως η
Bank of America Merrill Lynch και τα πρακτορεία Bloomberg και το Reuters. Η διαµόρφωση ενός τόσο θετικού κλίµατος, η οποία έχει αρχίσει ήδη από τα τέλη της Άνοιξης, εµπεριέχει
ευκαιρίες αλλά και κινδύνους που αγγίζουν ασφαλώς και την ελληνική οικονοµία και ειδικά την προσπάθεια της όχι µόνον να ανακάµψει και να εξεύρει χρηµατοδοτήσεις όσο και να επιστέψει,
ως δηµόσιο, στις αγορές.
Αυτό υπογράµµισαν άλλωστε και στις τοποθετήσεις του στη Νέα Υόρκη οι Θεµιστοκλής Φιωτάκης, Senior Economist, Global Macro & Markets Group της Goldman Sachs και ο Torsten Slok,
Chief International Economist της Deutsche Bank Securities, Inc. στα πλαίσια του επενδυτικού forum που διοργανώθηκε πριν λίγες ηµέρες από το NYSE και την Capital Link. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο οικονοµολόγος της Deutsche Bank ανέφερε πως είναι θέµα χρόνου µέχρι να γίνουν ευρέως αντιληπτές στην Ελλάδα οι θετικές επιπτώσεις απο τις αλλαγές που εχουν
συντελεσθεί, ενώ ο οµόλογός του από την Goldman εµφανίστηκε ακόµα πιο θετικός. Αµφότεροι συµφώνησαν ότι το 2014 θα µπορέσουν να βγουν στις κεφαλαιαγορές και µικρότερες
ελληνικές επιχειρήσεις, όχι απαραίτητα εξωστρεφείς αλλά και µε αµιγώς ελληνική δραστηριοποίηση. Και αυτό είναι ενδεικτικό της µαζικής στροφής κεφαλαίων που αναζητούν ευκαιρίες στην
Ευρώπη.
Συµφώνα µε την έρευνα της BofA Merrill Lynch µεταξύ εκατοντάδων fund manager µε συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των 600 δισ. δολ. που έγινε το πρώτο δεκαήµερο του
∆εκεµβρίου, ποσοστό 71% θεωρεί ότι η παγκόσµια οικονοµία θα ενισχυθεί το 2014 και 41% πως η επιχειρηµατική κερδοφορία θα επιταχυνθεί. Οι µετοχές εµφανίζονται ως η απόλυτη
επιλογή µε άνω των µισών εκ των ερωτηθέντων να δηλώνουν overweight και οι χρηµατιστηριακές αγορές που συγκεντρώνουν την µεγαλύτερη είναι αυτές της Ευρωζώνης θεωρούµενες
µακράν ως οι πλέον ελκυστικές για επενδύσεις το 2014. Και αυτό διότι περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες αναµένουν υγιή ανάπτυξη και οι περισσότεροι εκτιµούν ότι είναι σαφέστατα
ελκυστικότερα αποτιµηµένη από την αµερικανική χρηµατιστηριακή αγορά. Ενδιαφέρον έχει πάντως η τοποθέτηση της Deutsche Bank που θεωρεί πως το εµπόδιο για την ισχυρότερη
ανάπτυξη της ευρωζώνης είναι η σφιχτή δηµοσιονοµική πολιτική.
Βέβαια, αρέσουν και οι ιαπωνικές µετοχές που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα επίπεδα εµπιστοσύνης (overweight) από τον Μάιο του 2006. Στον αντίποδα επικρατεί απαισιοδοξία για τις
αναδυόµενες αγορές που θεωρούνται όµηρος των πιέσεων στα commodities, την ενέργεια και τις πρώτες ύλες εν γένει.
Άλλη έρευνα, του Reuters, µεταξύ 50 στρατηγικών αναλυτών µεγάλων οίκων, επιβεβαιώνει επίσης τις παραπάνω προσδοκίες καθώς κατά µέσο όρο ο ευρύτερος ευρωπαϊκός
χρηµατιστηριακός δείκτης STOXX Europe 600 αναµένεται να σηµειώσει άνοδο της τάξης του 12% το 2014 έναντι 9% του βρετανικού FTSE 100, 10% για τον DAX, 13% για τον CAC 40 και
27% για τον ιταλικό FTSE MΙΒ. Και εδώ αποκαλύπτεται η µεγάλη εµπιστοσύνη που διατυπώνεται για τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής περιφέρειας να ανακάµψει. Η Goldman Sachs περιµένει
πως η κερδοφορία των επιχειρήσεων θα διαµορφωθεί το νέο έτος στο 14% πολύ κοντα στις ανάλογες εκτιµήσεις της HSBC.
Στην µεγαλύτερη manager οµολόγων των διεθνών αγορών, την Pimco, προτείνουν ισπανικά και ιταλικά οµολόγων και στη Credit Agricole βλέπουν αύξηση των εισροών κεφαλαίων στην
ευρωπαϊκή περιφέρεια την οποία οι επενδυτές αντιµετωπίζουν πλέον ως αγοραστική ευκαιρία. Η JP Morgan δηλώνει overweight στις µετοχές της Ευρωζώνης γενικά και ειδικά σε ιταλικές και
ισπανικές µετοχές και λιγότερο σε γερµανικές, ενώ της αρέσουν τα βραχυπρόθεσµης διάρκειας οµόλογα της Ισπανίας περισσότερο από τα γερµανικά αγοράς έναντι των γερµανικών
οµολόγων. Προτιµά άλλωστε και τον MSCI Europe από τον S&P 500.
Στην Credit Suisse αρέσει επίσης η Ευρώπη αν και είναι επιφυλακτική για την Γαλλία και προβλέπει συνολική απόδοση της τάξης του 19,6 % για τον δείκτη Euro Stoxx 50. Στην Barclays
περιµένουν τις ευρωπαϊκές µετοχές εως και 23% υψηλότερα στα τέλη του επόµενου έτους, µε οδηγό µάλιστα τις αγορές τις περιφέρειας, όπως η ισπανική και η ιταλική.
Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη όπως αυτή διατυπώνεται για παράδειγµα από την Morgan Stanley που θεωρεί πως το ράλι στην Γηραιά δεν θα συνεχιστεί και προτείνει επιστροφή στη
Wall και το Τόκιο. Την θεση αυτή συµµερίζεται ως ένα βαθµό αι η Bank of America Merill Lynch που προκρίνει τις αµερικανικές µετοχές έναντι των ευρωπαϊκών , εκτιµώντας πως θα
υπεραποδώσουν των διεθνών αγορών σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται απο αυξανόµενα επιτόκια και σκληρότερο δολάριο.
Σηµειώνεται πως το δολάριο αναµένεται ευρέως πως θα ενισχυθεί το νέο έτος εξαιτίας του tapering και µάλιστα Morgan Stanley και Deutsche Βank, εκτιµούν πως η ισοτιµία ευρώ δολαρίου
θα διαµορφωθεί σε 12 µήνες στο 1,20 και το 1,10 αντίστοιχα. Μια διολίσθηση του κοινού νοµίσµατος που εφόσον σηµειωθεί µπορεί να κάνει θαύµατα για την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής –και όχι µόνον- οικονοµίας, να προσθέσουµε εµείς από την πλευρά µας. Και ίσως να µην αργήσει πολύ εάν πιστέψει κανείς του δυο οίκους που περιµένουν την ισοτιµία ευρώ
δολαρίου η µεν Morgan Stanley στο 1,27 από το πρώτο τρίµηνο του 2014 και η δε Deutsche Bank στο 1,23.
Όσον αφορά στο χρυσό διαµορφώνεται ένα consensus για περαιτέρω πιέσεις ειδικά υπο το φως ενός σκληρότερου αµερικανικού νοµίσµατος. Η UBS βλέπει την µέση τιµή το 2014 στα 1.200
δολάρια επειδή δηλώνει πως περιµένει να υποχωρήσουν µέχρι και τα 1.050 δολάρια εντός του εποµένου έτους. H Goldman Sachs µιλά για 1.230 δολάρια στο πρώτο εξάµηνο και για 1.110
στο δεύτερο ενώ η Morgan Stanley στοχεύει πάντως υψηλότερα, στα 1,313 δολάρια.
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Τι επενδύσεις θέλουµε;
Του Ιασονος Μανωλοπουλου*
Από το βήµα του επενδυτικού φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι
στη χώρα µας υπάρχουν πλέον σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και πως η Ελλάδα προσφέρει στους
επενδυτές «red carpet» και όχι «red tape». Το σύνολο των επενδύσεων στη έχει µειωθεί κατά 57%
από τα υψηλά του 2007, κυρίως λόγω της κατάρρευσης των δηµοσίων επενδύσεων και του
παγώµατος των ξένων άµεσων επενδύσεων.
Η αλήθεια είναι πως ακόµα και αν το Μνηµόνιο δεν προέβλεπε τη σηµαντική αύξηση των επενδύσεων
ως µέρος του ελληνικού ΑΕΠ για το 2018, η ελληνική οικονοµία θα έπρεπε από µόνη της να λάβει µία
σηµαντική απόφαση: αν θέλει να αναπτυχθεί βασισµένη σε στέρεες βάσεις ή απλώς να συνεχίσει την
καταναλωτική φρενίτιδα και κατασπατάληση των δηµοσίων πόρων των προηγούµενων δεκαετιών. Οι
δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωµατούχων, αλλά και το γενικότερο αίσθηµα, είναι πλέον πως ο µόνος
δρόµος για µια βιώσιµη ανάπτυξη είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, µε έµφαση σε ξένες άµεσες
επενδύσεις, και οι εξαγωγές. Παρ’ όλα αυτά, ένα ερώτηµα παραµένει αναπάντητο: τι είδους
επενδύσεις θέλουµε.
Οι επενδύσεις στην Ελλάδα τα προηγούµενα χρόνια είχαν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: Βασίζονταν
στη δηµόσια δαπάνη για έργα υποδοµών, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις περιορίζονταν σε δεύτερο ρόλο.
Στην οικονοµική επιστήµη, η επένδυση ενός δηµόσιου ευρώ σε ένα κατασκευαστικό έργο
περιορισµένου σκοπού (βλ. ολυµπιακά έργα) διαφέρει σηµαντικά από µία επένδυση ενός ιδιωτικού
ευρώ σε ένα τεχνολογικό start up. Παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα καταγράψει το
ίδιο ποσό ως επένδυση, η αξία των δύο επενδύσεων στην πραγµατική οικονοµία είναι πολύ
διαφορετική. Στην πρώτη περίπτωση, έχουµε µια υψηλού κόστους κατασκευή µε επιβάρυνση των
φορολογουµένων, που έχει περιορισµένη λειτουργικότητα και διάρκεια αξιοποίησης. Σίγουρα θα
δηµιουργήσει θέσεις εργασίας σε µηχανικούς και εργάτες για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και
σηµαντικές απολαβές για τους κατασκευαστές, αλλά προσφέρει πολύ περιορισµένες δευτερεύουσες
χρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση και παρά το σηµαντικό επενδυτικό ρίσκο, θα δηµιουργηθούν καλά
αµειβόµενες µόνιµες θέσεις εργασίας αξιοποιώντας το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό της
χώρας. Σε περίπτωση επιτυχίας, τα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν τα ελληνικά σύνορα
µε εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, ένα µέρος αυτού του ευρώ θα καταλήξει σε περαιτέρω
έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, σε επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό ή/και παράπλευρες
υπηρεσίες (µεταφορικές, δικηγόρων, λογιστών) που θα χρησιµοποιεί το start up. Αυτή η δευτερεύουσα
αξία έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην ονοµαστική αξία της επένδυσης και είναι αυτή που θα
δώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης.
Είναι ξεκάθαρο πως οι ξένες άµεσες επενδύσεις που δηµιουργούν νέες εταιρείες, νέες θέσεις εργασίας
και προστιθέµενη αξία θα πρέπει να διαδραµατίσουν πρωταρχικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.
Φορέας αυτού του εγχειρήµατος δεν µπορεί να είναι η κυβέρνηση, που ως προτεραιότητα θα πρέπει
να έχει τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Ο ιδιώτης επενδυτής, πέρα από το προφανές των
θέσεων εργασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης, στην ουσία δηµιουργεί ένα σύστηµα που υπάρχει
και αναπτύσσεται µέσω των κερδών της εταιρείας. Παράλληλα, τα ιδιωτικά κεφάλαια θα πρέπει να
συνδυάζονται, όπου είναι εφικτό, µε διαρθρωτικά κεφάλαια της Ε. Ε.
Μια σηµαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι το πρόγραµµα JEREMIE (Κοινοί
Ευρωπαϊκοί Πόροι για Μικροµεσαίες και Μεσαίες Επιχειρήσεις) µε το οποίο χρηµατοδοτήθηκαν άµεσα
(µε τη µορφή συγχρηµατοδότησης δανείων ή µε τη µορφή seed capital), αλλά κυρίως έµµεσα (µε τη
σύσταση 4 venture capital / early stage funds), πολλές ΜΜΕ. Μέσα από τους πόρους του Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» διατέθηκαν 60 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη στοχευµένης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στον χώρο της τεχνολογικής καινοτοµίας στην Ελλάδα. Παρότι το ποσό που διατέθηκε
ήταν περιορισµένο και παρά το γεγονός πως κάποιες από αυτές τις προσπάθειες δεν προχώρησαν, η
συλλογική εµπειρία που αποκτήθηκε είναι κάτι παραπάνω από πολύτιµη. Ο ρόλος των VC/PE funds
ήταν καταλυτικός και, δεδοµένης της µηδαµινής προσβασιµότητας σε τραπεζικό δανεισµό, αυτά τα
επενδυτικά οχήµατα θα πρωταγωνιστήσουν στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ εφεξής.
Η ελληνική κοινωνία φαίνεται πως αλλάζει. Ο πάλαι ποτέ φόβος των ξένων επενδύσεων µε την
πρόφαση πως ήρθαν να αφαιµάξουν την πάµπλουτη χώρα µας καταρρέει. Οι άσκοπες δηµόσιες
επενδύσεις υποχωρούν (ελλείψει κεφαλαίων) και στη θέση αυτού του κατεστραµµένου µοντέλου
ξεκινούν οι πρώτες προσπάθειες για τη δηµιουργία νέας, βιώσιµης λύσης. Νέοι Ελληνες, δεδοµένης
της υψηλής ανεργίας, προτιµούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτές οι επιχειρήσεις, µικρές
σε µέγεθος, που απασχολούν υψηλά καταρτισµένους επιστήµονες (που είναι και µέτοχοι) προτιµούν
το ρίσκο από τη σίγουρη οδό της ανεργίας. Κάποιοι ίσως επιτύχουν. Πολλοί θα αποτύχουν. Οµως, η
δευτερεύουσα αξία του εγχειρήµατός τους, αυτή της καινοτοµίας, η διαδικασία δοκιµής και λάθους
είναι αυτή που θα κληρονοµηθεί σε επόµενες εταιρείες, προσπάθειες και ιδέες. Η αποτυχία εξάλλου
είναι η µόνη σίγουρη συνταγή επιτυχίας – όπως είπε και ο Thomas Edison: «∆εν απέτυχα, απλώς
ανακάλυψα χίλιες µεθόδους που δεν δουλεύουν». Αυτή η διαδικασία της «δηµιουργικής καταστροφής»
του πρότερου συστήµατος και της απαρχής ενός νέου, βιώσιµου οικονοµικού µοντέλου, µε οδηγό τις
επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα, είναι ο µοναδικός τρόπος για να χτιστεί σε σωστές βάσεις η
ελληνική οικονοµία του αύριο.
* Ο κ. Ιάσων Μανωλόπουλος είναι συνιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων Dromeus Capital.
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