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Νέα Υόρκη
η, 4 Δεκεμβρίου 2014

Δελτ
τίο Τύπου
υ
Κορ
ρυφαία Ελληνική
Ε
Αποστολή
Α
ή στο Μα
ανχάταν
για
α την Ενημ
μέρωση των
τ
Επενδ
δυτών & Π
Προσέλκυ
υση Επεν
νδύσεων
16ο Ετήσιο
ο Capital Liink Invest in
n Greece Fo
orum;
“Investing for Growth
h”‐ Εντυπω
ωσιακή Επιτ
τυχία
Τέσσ
σερις Έλλην
νες Υπουργο
οί πλαισιωμ
μένοι από μεγ
γάλες Διεθν
νείς Τράπεζζες και Οργα
ανισμούς συ
υμμετείχαν
στο Ετήσιο Επ
πενδυτικό Συνέδριο
Σ
της
τ
Capitall Link στη
η Νέα Υόρκ
κη ‐ ένα Σ
Συνέδριο θεεσμός, που
γανώνεται κάθε
κ
χρόνο ανεξαρτήτως
α
ς των πολιτικ
κών αλλαγώ
ών και οικονο
ομικών συνθ
θηκών της Ε
Ελλάδος και
διοργ
έχει καθιερωθεί ως η κύρια
α πλατφόρμ
μα μέσω τηςς οποίας οι Αμερικανοί επενδυτές ενημερώνοννται για το
στοτε κυβερννητικό πρόγ
γραμμα για την οικονομ
μία καθώς κκαι για τις επενδυτικέές και επιχεειρηματικές
εκάσ
προο
οπτικές.
Συνέδριο με τίτλο "Inve
esting for Growth"
G
διο
οργανώθηκε από την C
Capital Link
k, για 16η χ
χρονιά, τη
Το Σ
Δευτ
τέρα 1 Δεκε
εμβρίου 201
14 στη Νέα Υόρκη
Υ
στο Metropolita
an Club, σε σ
συνεργασία με το NYSE
E Euronext,
με μ
μεγάλες διεθ
θνείς τράπε
εζες και οργ
γανισμούς. Τέλεσε υπό
ό την αιγίδα
α του Υπου
υργείου Ανά
άπτυξης &
Αντα
αγωνιστικό
ότητας σε συνεργασία
σ
με
μ το Γενικό
ό Προξενείο
ο της Ελλάδ
δος στη Νέέα Υόρκη, το Γραφείο
Τύπο
ου & Επικοιινωνίας τηςς μόνιμης Αντιπροσωπ
Α
πείας της Ελλλάδος στα Ηνωμένα Έ
Έθνη και το
ο Ελληνικό
Εμπο
ορικό Τμήμα.
φετινό Συνέέδριο είχε ιδ
διαίτερη σημασία, διότιι η πολιτική
ή αντιπαλόττητα στην Ελλάδα κινδ
δυνεύει να
Το φ
αποπ
προσανατολίίσει τους επ
πενδυτές απ
πό τις σημα
αντικές επιττυχίες στηνν οικονομία και στον ττομέα των
μετα
αρρυθμίσεωνν, που έχουν επιτευχθεί με
μ θυσίες του
υ Ελληνικού
ύ λαού. Η σω
ωστή και έγκυ
υρη πληροφ
φόρηση των
επενδυτών ειδικ
κά σε περιό
όδους κρίσεω
ων βοηθά στην
σ
αποκα
ατάσταση τη
ης εικόνας ττης χώρας μας και η
ανωμένη ανω
ωτάτου επιπέέδου κυβερνη
ητική συμμεττοχή συνέβα
αλε αποφασιιστικά σε αυττό.
οργα
ως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
φ
σ’ αυτή
ή τη κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα,, περισσότεερα από 100
00 στελέχη
Όπω
συμμ
μετείχαν στο
ο Συνέδριο που τους προσέφερε
π
α πληροφόρ
ρησης, mark
keting και
εκτεταμένη δυνατότητα
δικτύ
ύωσης. Συμ
μμετείχαν Σύνεδροι
Σ
και διακεκρ
ριμένοι ομιιλητές από όλο το φά
άσμα του ο
οικονομικό‐
επενδυτικού κοιινού όπως Αμερικανοί
Α
θεσμικοί επ
πενδυτές, επ
πενδυτικές κ
και εμπορικέές τράπεζες,, αναλυτές,
οί σύμβουλοι, χρηματισττές και εταιρ
ρείες που δρα
αστηριοποιο
ούνται στην
διαχεειριστές χαρτοφυλακίωνν, οικονομικο
Ελλά
άδα καθώς κα
αι διεθνή και ομογενειακ
κά μέσα μαζικ
κής ενημέρω
ωσης. Κατά γγενική ομολογ
γία ήταν κα
αι πάλι ένα
Who
o‐Is‐Who τη
ης Wall Stre
eet. Από το 1995, η Capital
C
Link
k προσπαθεεί με συνέπ
πεια και επ
πιτυχία να
αυξή
ήσει το κύρος της Ελλά
άδας μεταξύ
ύ της παγκό
όσμιας οικο
ονομικής, επ
πιχειρηματιικής και επ
πενδυτικής
κοιν
νότητας καιι να αναπτύ
ύξει στενότ
τερους επιχεειρηματικού
ύς δεσμούςς ανάμεσα σ
στην Ελλάδα και στις
Ηνω
ωμένες Πολ
λιτείες. Τα Επενδυτικά
ά Συνέδρια της
Cap ital Link α
αποτελούν έένα καθιερω
ωμένο και
αναγ
γνωρισμένο θεσμό
θ
που περιβάλλεται
π
ι από το σεβ
βασμό και τη
ην εκτίμηση ττων επενδυττών στη Νέα
α Υόρκη, το
Λονδ
δίνο και την Αθήνα.
Α
υνέδριο, μια
α υψηλού επιπέδου
ε
αποστολή
α
α
αποτελούμεενη από αν
νώτατα κυβ
βερνητικά
Στο φετινό Συ
λέχη, στελέ
έχη εταιριώ
ών και οργα
ανισμών το
ου δημοσίο
ου και ιδιω
ωτικού τομέέα, και στεελέχη από
στελ
διεθνείς επενδυ
υτικές τράπ
πεζες και οργανισμού
ο
ύς εξέθεσαν
ν τα επιτεύ
ύγματα, τιςς μεταρρυθμίσεις και
προο
οπτικές τη
ης Ελληνική
ής οικονομ
μίας. Παράλ
λληλα, παρ
ρουσίασαν τις τελευτ
ταίες εξελίίξεις στην
κεφα
αλαιαγορά και στο χρηματιστή
χ
ριο, καθώςς και σε ση
σημαντικούςς τομείς όπ
πως οι τρά
άπεζες, οι
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επεν
νδύσεις και private equ
uity, η ενέργεια, οι υδρ
ρογονάνθρα
ακες, η ανά
άπτυξη υποδ
δομών, τα α
ακίνητα, ο
τουρ
ρισμός, οι με
εταφορές και
κ η ναυτιλ
λία.
ως κάθε χρόννο, έτσι και φέτος το Συ
υνέδριο παρ
ρείχε στους ξξένους επενδυτές μια εκ
κτεταμένη δ
δυνατότητα
Όπω
επαφ
φών μέσω πεερισσότερωνν από 150 on
ne‐to‐one συ
υναντήσεω
ων με εισηγμ
μένες και μη
η εταιρείες κ
καθώς και
με τα
α μέλη της Ελληνικής
Ε
κυβερνητική
κ
ής αντιπροσ
σωπείας.
φέρονται μερ
ρικά από τα funds και οργανισμού
ο
ύς που συμμ
μετείχαν μεε εκπροσώπ
πους τους :
Ενδεεικτικά αναφ
Alden Global, Alllianz Globall Investors, American Century Invvestments, Aurelius Capital Managgement, LP,
kRock, BNY
Y Mellon, Bluecrest Caapital, Brock
k Capital, Brookfield IInvestment Managemen
nt, Calamos
Black
Invesstments, Caravel Manag
gement, Casstlelake, Cerberus Cap
pital, Europacific Capitaal, Cleargaate Capital,
Consstellation Capital Manag
gement, Conttrarian Capital Managem
ment, D. E. Shaw & Co.., Fidelity In
nvestments,
Fidettrust Investm
ments Ltd, Fiduciary
F
Trrust Compan
ny Internatioonal, Fortreess Investmeent Group, F
Four Wood
Capittal Partners, Fortress Grroup, Frankliin Mutual Ad
dvisers, GBM
M Advisors, G
Glenmede Fu
unds, J.P. Mo
organ Asset
Manaagement, Grreylock Capittal, Highfield
ds Capital, Ho
orizon Capitaal Managemeent, Jefferiess Capital Parttners, King
Streeet Capital Management,
M
Lazard Assset Managem
ment, Lexin
ngton Capitaal Managem
ment, LF Ad
dvisors Llc,
Maraathon Asset Management
M
t, Mercury Capital
C
Advisors, Mizuhoo Securities U
USA, Moelis & Companyy, Monarch
Alterrnative Capittal, Morgan Stanley Weealth Manageement, Oakktree Capitall Managemeent, LP, Paullson & Co.,
Prud
dential, Rho
one Group, Robotti & Co Advisors, Sandglass C
Capital Manaagement, Sorros Fund Maanagement,
Sunrrise Securitiees, Third Poin
nt Partners, TIAA‐CREF, Wellington Managemen
nt, Wells Farggo Advisors, WL Ross &
Co. L
LLC, και πολλλά άλλα.
θνώς καταξιιωμένοι καιι αναγνωρισ
σμένοι Gree
ek American
n Leaders, ο
οι εταιρίες ττων οποίων εείναι brand
Διεθ
namees εισηγμένεες σε Αμερικανικά Χρημα
ατιστήρια κα
αι οι οποίοι μας κάνουν περήφανους διεθνώς υπ
ποστήριξαν
το Συνέδριο με την παρουσ
σία τους, ενδ
δεικτικά ανα
αφέροντας : κ. John Caalamos – Callamos Investtments, κ.
n Dakolias, FORTRESS
F
IN
NVESTMENT
T GROUP, κ. John
J
Catsimaatidis, Chairm
man RED AP
PPLE GROUP,, κ. Μichael
Dean
Angeeliadis – Angeliadis Inc. , κ. Nick Gagee, κ. Andrew
w Liveris – Doow Chemicall, κ. Nick Lazzares, Chairm
man & CEO‐
Adm
mirals Bank, κ.
κ Denis Meh
hiel‐ Four M Investmentss, κ. George Logothetis, C
Chairman & CEO, LIBRA
A GROUP, κ.
John S. Koudouniis, President & Chief Execcutive Officerr of Mizuho SSecurities USSA.
ην ενίσχυση
η της αξιοπιστίας του επικοινωνια
ακού μηνύμα
ατος της Ελλλάδος, η Caapital Link
Στοχχεύοντας στη
εξασ
σφάλισε την ενεργό συμμ
μετοχή στο Συνέδριο
Σ
διεεθνών ΜΜΕ: Bloombergg, Reuters, IInstitutiona
al Investor,
ωπούμενα απ
πό τους: κ.
κ Pimm Fo
ox, Anchor‐‐ Bloombergg Radio, κ. Daniel Basses, Global
Plattts, εκπροσω
Invesstment Corrrespondent ‐ Reuters, κ.
κ John Kin
ngston, Direector of New
ws ‐ Platts και κ. Tom
m Buerkle,
Interrnational Ediitor ‐ Instituttional Investo
or οι οποίοι συμμετείχαν
σ
ν συντονίζονττας πάνελ ομ
μιλητών, καθ
θώς και την
υποσ
στήριξη του Barron’s.
B
Όλλες τις εκδηλλώσεις κάλυψε τηλεοπτιικά ο TV Stattion Antenn
na Satellite κ
καθώς και
η ομ
μογενειακή New
N
Greek TV.
T

ΠΡΩ
ΩΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡ
Σ
ΡΙΕΣ
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρό
όεδρος της Capital
C
Link, κατά τη διάρρκεια του ενναρκτήριου χχαιρετισμού τόνισε την
ανή βελτίωση στη στάση
η των διεθνώ
ών επενδυτώ
ών προς την Ελλάδα. Σημ
μαντικοί οίκο
οι έχουν ήδη
η επενδύσει
εμφα
σε διιάφορους τομείς και πολλλοί άλλοι είνναι σε φάση ανάλυσης κκαι διερεύνησ
σης για την υ
υλοποίηση επ
πενδύσεων
δεδο
ομένου ότι η Ελλάδα έχεει να επιδείξξει σημαντικ
κά επιτεύγμα
ατα στο χώρ
ρο της οικοννομίας Εκείνο το οποίο
ύν οι επενδ
δυτές παντο
ού στον κόσ
σμο είναι έννα σαφές κα
αι σταθερό επενδυτικό πλαίσιο κα
αι πολιτική
ζητού
σταθ
θερότητα πο
ου επιτρέπει την υλοποίη
ηση των επεενδύσεων. Η πολιτική ανντιπαλότητα
α και αβεβαιιότητα που
επικρ
ρατεί σήμερα
α τείνει να θέσει
θ
σε κίνδ
δυνο τα οικο
ονομικά επιτεεύγματα καιι να αποθαρρύνει ή να επ
πιβραδύνει
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την ρ
ροή των επεννδύσεων. Οι επενδύσεις είναι σημανττικός μοχλόςς για την ανά
άπτυξη και γ
για ένα καλύ
ύτερο αύριο
για ττην Ελληνικ
κή κοινωνία. Υπάρχει μεγάλος
μ
ανταγωνισμός μεταξύ πολλλών χωρώνν για την π
προσέλκυση
επενδυτικών κεφ
φαλαίων και κατά συνέπ
πεια η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τιις μεταρρυθμ
μίσεις, την π
προσπάθεια
ο
και
κ της αντα
αγωνιστικόττητας και να
α προσφέρειι στους επεννδυτές ένα φιλικό και
βελτίωσης της οικονομίας
βλέψιμο επεννδυτικό περιιβάλλον.
προβ
Συνέδριο άν
νοιξε ο πρέσ
σβης της Ελ
λλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Χρίστος Πα
αναγόπουλο
ος ο οποίος
Το Σ
μετα
αξύ άλλων δή
ήλωσε τα εξή
ής: «Στο πρώ
ώτο τέταρτο
ο του 2014, η Ελληνική οικονομία σ
σημείωσε πρό
όοδο 1.7%.
Σύμφ
φωνα με πρό
όσφατες ανα
αφορές της Ευρωπαϊκήςς Επιτροπής,, το 2015 η Ελληνική Οικονομία θα σημειώσει
περα
αιτέρω ανάπ
πτυξη 2.9% και το 2016 ανάπτυξη 3.7%. Για
α πρώτη φορά μετά απ
πό πολλές δεεκαετίες, ο
προϋ
ϋπολογισμόςς θα δείξει πρωτογενέές πλεόνασμα, τόσο σ
στο φορολο
ογικό όσο και σε τρεεχούμενους
λογα
αριασμούς. Ως
Ω αποτέλεσμ
μα της παραπ
πάνω «μακροοικονομική
ής βελτίωσηςς», σε συνδυασμό με το εεκτεταμένο
πρόγ
γραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεεων, η θέση της
τ Ελλάδαςς βελτιώθηκεε κατά 17 θέέσεις, όπως α
αναφέρει η
έκθεση της Παγ
γκόσμια Τρά
άπεζας για την
τ
Επιχειρη
ηματικότητα
α στο 2014. Το πρόγραμμα ιδιωτικ
κοποιήσεων
π
προσφορά
π
για
α τα περιφερειακά αεροοδρόμια δείχννει το αυξαννόμενο ενδια
αφέρον των
προχχωρεί και η πρόσφατη
διεθννών επενδυττών. Η ελλη
ηνική οικονομία αυτή τη στιγμή α
αλλάζει με ταχείς ρυθμ
μούς και γίίνεται ένας
προο
ορισμός που οι διεθνείς επ
πενδυτές αξίίζει να εξετάσουν».
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΙΑΣ
Μ
ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ε
ΤΟ Ξ
ρωθυπουργός της Ελλά
άδας κ. Αντώνης Σαμα
αράς συμμετεείχε στο Συννέδριο και σττο μαγνητοσκοπημένο
Ο Πρ
του μ
μήνυμα με τίίτλο «Μια Νέ
έα Εποχή Ευ
υκαιριών για
α την Ελλάδ
δα» ("A New
w Era of Opp
portunity forr Greece"),
τόνισ
σε μεταξύ άλλων:
ά
«Πισττεύω ακράδα
αντα ότι, ειδιικά σε αυτού
ύς τους δύσκ
κολους καιρο
ούς για την Ε
Ελλάδα και
για όλη την Ευ
υρώπη, η στενή
σ
συνερ
ργασία ανάμ
μεσα στην Ελλάδα καιι στις ΗΠΑ μπορεί να
α είναι πιο
κοδομητική και αμοιβαίω
ως επικερδήςς από ό, τι στο
σ παρελθόνν. Το φετινό ετήσιο Capiital Link Greeek Investor
εποικ
Foru
um είναι μεγ
γίστης σημα
ασίας, δεδομέένης της επ
πιτυχούς ανα
αμόρφωσης που έχει ήδ
δη υλοποιηθ
θεί και της
«επα
ανεκκίνησης»» της ελληνιικής οικονομ
μίας που έχεει ήδη δρομ
μολογηθεί. Χ
Χάρη στις π
προσπάθειες όλων των
Ελλή
ήνων, όλοι οι τομείς χαρακτηρίζζονται από σαρωτικέςς μεταρρυθμ
μίσεις, την αγώνα εννάντια της
γραφ
φειοκρατίας, καθώς και των
τ
διαφόρω
ων εκτεταμέένων ανεπαρρκειών. Η Ελλλάδα έχει κα
αταφέρει να
α εδραιώσει
την ο
οικονομία τη
ης με έναν άννευ προηγουμένου γρήγο
ορο και αποττελεσματικό τρόπο. Τώρα καταλαμβά
άνουμε την
πρώττη θέση όσο
ον αφορά τη
ην δημοσιονο
ομική προσα
αρμογή, πρώ
ώτοι στο ρυθ
θμό ανάπτυξξης στην Ευρωζώνη το
τρίτο
ο τρίμηνο το
ου 2014 και μεταξύ των πρώτων, σύ
ύμφωνα με ττις προβλέψεεις, για την α
ανάπτυξη το
ο 2015, ενώ
παρά
άλληλα σχεδ
διάζουμε φορ
ρολογικές μεεταρρυθμίσεις ευνοϊκές γγια τους επεενδυτές. Οι δ
διεθνείς επεννδυτές ήδη
εισέρ
ρχονται στην Ελληνική αγορά και επενδύουν στις πολλαπ
πλές ευκαιρίες που υπά
άρχουν σε ό
όλους τους
βασιικούς τομείς της οικονομίίας».
κ. Jyrki Ka
atainen, Vicce Presiden
nt Europea
an Commisssion for Jo
obs, Growth
h, and Inveestment &
Ο κ
Comp
petitiveness συμμετείχεε επίσης μεε μαγνητοσκ
κοπημένο μή
μήνυμά του και μεταξύ
ύ άλλων αννέφερε: «Η
Παγκ
κόσμια οικοννομία έχει ανάγκη
α
από μία
μ σημαντικ
κή ώθηση. Σ
Στην Ευρώπη
η, αντιμετωπ
πίζουμε μια σημαντική
μείω
ωση των επεννδύσεων η οπ
ποία εμποδίζζει την οικοννομική ανάπττυξη. Σε σύγγκριση με τηνν κορύφωση
η του 2007,
οι επ
πενδύσεις σττην Ευρωπαϊϊκή Ένωση έχχουν μειωθεεί κατά 430 δδισεκατομμύ
ύρια ευρώ πεερίπου. Γι’ αυ
υτό το λόγο
έχουμε ήδη δρομολογήσει ένα
έ πλάνο επ
πενδύσεων, μία μέγιστη
η επενδυτική
ή στρατηγικ
κή, που σχημ
ματίζει ένα
ωνο με τις 3 κορυφές: α)) Τη δημιουρ
ργία ενός νέο
ου Ευρωπαϊκκού Ταμείου
υ σε συνεργα
ασία με την Ε
Ευρωπαϊκή
τρίγω
Τράπ
πεζα Επενδύσεων με ενεργητικό 21 δις
δ ευρώ και δανειοδοτικκή ικανότηττα άνω των 6
60 δις ευρώ.. Το Ταμείο
αυτό
ό αναμένετα
αι σε συνερ
ργασία με άλλους
ά
φορ
ρείς του δη μοσίου και ιδιωτικού τομέα αναμ
μένεται να
πραγ
γματοποιήσεει στρατηγικ
κές επενδύσεις σε τομείς υψηλοτέρρου ρίσκου και σε μικρ
ρομεσαίες επ
πιχειρήσεις
συνο
ολικής αξίας άνω των 300
0 δις ευρώ. β)
β Την κατάρ
ρτιση μιας σεειράς επενδύ
ύσεων σε τομ
μείς όπως η εενέργεια, οι
μετα
αφορές, οι τηλεπικοινωνίες, γ) Την ου
υσιαστική ανναμόρφωση ττης ενιαίας α
αγοράς ώστεε να αρθούν ττα εμπόδια
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για ττις επενδύσεις που αντιμ
μετωπίζει απ
πό τον ιδιωτιικό τομέα. Αυ
υτό το σχέδιιο δεν είναι μ
μια μαγική σ
σφαίρα που
θα μ
μετατρέψει την ευρωπα
αϊκή οικονομ
μία. Αλλά αν
α εφαρμόσοουμε και τα τρία σκέλη του, θα αλλλάξουμε το
ευρω
ωπαϊκό επενδ
δυτικό τοπίο
ο μόνιμα, και δομικά, προ
ος το καλύτεερο. Για άλλη
λη μια φορά η Ευρώπη γίνεται ένας
ελκυστικός τόπος για επενδύ
ύσεις»!
ΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Κ
ΟΜΙΛΙΑ
Ο
ΜΕΣ
σημεριανό γεύμα
γ
ήταν ο Υπουργό
ός Ανάπτυξξης και Αντ
ταγωνιστικ
κότητας κ.
Κενττρικός ομιλητής στο μεσ
Κώσ
στας Σκρέκα
ας. Ο Υπουρ
ργός δήλωσεε κατά τη διά
άρκεια της ο μιλίας του: ««Αφότου η κ
κρίση χτύπησ
σε τη χώρα
το 20
009, η Ελλάδ
δα σχεδίασε και
κ εφάρμοσ
σε μία φιλόδο
οξη στρατηγ ική με δύο όψ
ψεις: διαρθρ
ρωτικές μετα
αρρυθμίσεις
και δ
δημοσιονομιική προσαρμ
μογή. Η ελλη
ηνική κυβέρννηση μετά ττο 2012, για
α πρώτη φορά εδώ και μία γενεά,
οδηγ
γεί την ελληννική οικονομ
μία σε πρωτο
ογενές πλεόννασμα της γεενικής κυβέρ
ρνησης για ττο 2015 και σε κυκλικά
προσ
σαρμοσμένο πρωτογενέςς πλεόνασμα,, το οποίο για
α το 2015 υπ
πολογίζεται να είναι το υ
υψηλότερο σ
στον κόσμο.
Και συνεχίζουμεε τον ίδιο ρυ
υθμό των μεταρρυθμίσεεων του διοοικητικού κα
αι επιχειρηματικού περιιβάλλοντος.
α σε μόλις σε
σ ένα χρόνο
ο η Ελλάδα ανέβηκε 111
1 θέσεις στη
ην έκθεση “E
Ease of Doin
ng Business Index” της
Μέσα
Παγκ
κόσμιας Τράπεζας: από την
τ 147η θέσ
ση το 2013 στην
σ
36η το 2
2014. Τον Νο
οέμβριο του 2014 καταρ
ργήσαμε τις
άδειεες λειτουργίίας σε 103 επιχειρηματτικούς τομεείς επί συνόόλου 404, α
αίροντας με αυτόν τον τρόπο τα
γραφ
φειοκρατικά εμπόδια που ορθώνοντταν στην υγιιή επιχειρημα
ατικότητα. Π
Πρόκειται γιια μεγάλη αλλλαγή στην
ελληννική διοικητική κουλτούρα. Και συνεεχίζουμε!»
ρολόγισε ο κ. Jay Collin
ns, Vice Chaiirman, Glob
bal Corporatte & Investm
ment Bankin
ng της Citi,
Τον Υπουργό πρ
ο οπ
ποίος ανέφερ
ρε: «Η Citi είναι
ε
ευτυχή
ής που για Πέμπτη
Π
συν εχή χρονιά είναι κύριοςς χορηγός κ
και ενεργός
συμμ
μέτοχος αυτο
ού του εξαιρ
ρετικού Συνεεδρίου. Η φεετινή χρονιά
ά σηματοδοτεεί τον εορτα
ασμό 50 συννεχών ετών
παρο
ουσίας της Citi
C στην Ελλλάδα. Με ιδιαίτερη ικα
ανοποίηση β
βλέπουμε το
ον μεγάλο α
αριθμό επενδ
δυτών που
δείχννουν ενεργό ενδιαφέρονν για τις πρ
ροοπτικές τη
ης Ελλάδος. Καθώς η Ε
Ελληνική Κυ
υβέρνηση συ
υνεχίζει τις
ένθερμες προσπά
άθειές της γιια την ανάκα
αμψη της , εμ
μείς στην Citti είμαστε βέέβαιοι ότι η Ε
Ελλάδα θα μ
μπορέσει να
π πραγματτοποίησε σττο 2014 και να προχωρή
ήσει σε μια π
περίοδο ανά
άπτυξης. Το
κτίσεει πάνω στιςς επιτυχίες που
κύριο
ο συμπέρασμ
μα του Συνεδ
δρίου είναι ότι
ό επενδύονντας στην Ελλλάδα σημαίννει «Επενδύο
οντας στην Α
Ανάπτυξη».
Το 2
2014 υπήρξεε μια εξαιρεετική χρονιά
ά για την Ελλλάδα που α
αναμένεται να επιτύχειι θετική ανά
άπτυξη της
οικοννομίας μετά
ά από έξι χρ
ρόνια ύφεση
ης. Τα τελευ
υταία χρόνια
α με επώδυνες και αυσ
στηρές μετα
αρρυθμίσεις
αντα
αμείφθηκαν από τις κεεφαλαιαγορέές, όπως απ
ποδεικνύουν οι επιτυχεείς αντλήσειις κεφαλαίω
ων από τις
Ελλη
ηνικές Τράπεεζες και η επιιστροφή της Ελλάδος στιις διεθνείς αγγορές κεφαλλαίων.»
ΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤ
ΤΑ & ΠΡΟΟΠ
ΠΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟ
τρικός Ομιλ
λητής αυτής της ενότη
ητας ήταν ο Αναπληρ
ρωτής Υπου
υργός Οικον
νομικών, κ. Χρήστος
Κεντ
Σταϊϊκούρας, οπ
ποίος στην παρουσίασή
ή του με τίτλο:
τ
“Thee Restructu
uring of th
he Greek E
Economy ‐
Achiievements & Targets” ανέφερε μεταξύ άλλω
ων: “Σήμερα
α, η χώρα, μετά από έέξι χρόνια β
βαθιάς και
παρα
ατεταμένης ύφεσης,
ύ
ανα
ακάμπτει και επιστρέφει σε θετικούςς ρυθμούς μεεγέθυνσης, έέχει σταθερο
οποιήσει τα
δημό
όσια οικονομ
μικά της καιι επιτυγχάνεει σημαντικά
ά πρωτογενή
ή πλεονάσμα
ατα, έχει ανντιμετωπίσειι τα υψηλά
«δίδυ
υμα» ελλείμμ
ματά της, έχχει θέσει σε εφαρμογή ένα
έ ευρύ φά
άσμα διαρθρ
ρωτικών μετταρρυθμίσεω
ων και έχει
ανακ
κεφαλαιοποιιήσει με επιττυχία το τραπεζικό τηςς σύστημα. Α
Αυτό είναι ττο αποτέλεσ
σμα των πρωτοφανών
θυσιών της Ελλληνικής κοιννωνίας προκ
κειμένου να επιτευχθεί η επώδυνη
η, αλλά ανα
αγκαία, δημοσιονομική
ρα βγαίνει από
α
την κρίσ
ση. Δεν αρκεεί όμως αυττό. Είναι αλή
ήθεια ότι η
εξυγίανση. Συνεεπώς, βήμα‐βήμα, η χώρ
σιμη δημοσιο
ονομική πειιθαρχία, αν και αναγκα
αία, δεν είνα
αι από μόνη
η της ικανή προϋπόθεσ
ση για την
βιώσ
οικοννομική ανάπ
πτυξη και την
τ
κοινωνιική ευημερίία. Απαιτείτται, σε Ευρω
ωπαϊκό επίπ
πεδο, επανα
αξιολόγηση
πολιττικών και πρ
ροτεραιοτήττων και, σε εγχώριο επίπ
πεδο, ο σχεδιιασμός της ««επόμενης μέέρας» για την Ελληνική
οικοννομία, ώστε να μετατρα
απεί η παρού
ύσα σταθερο
οποίηση σε β
βιώσιμη ανά
άπτυξη, με κο
οινωνική συνοχή. Αυτή
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είναιι η νέα μεγάλλη πρόκληση
η για τη χώρ
ρα. Προς αυττή την κατεύ
ύθυνση εργαζζόμαστε για τον σχεδιασ
σμό και την
εφαρ
ρμογή ενός ρεαλιστικού
ρ
σχεδίου οικο
ονομικής πολιτικής. Οι β
βασικές προττεραιότητές του περιλαμ
μβάνουν τη
σταδ
διακή μείωσ
ση της φορολογικής επ
πιβάρυνσης νοικοκυριώ
ών και επιχεειρήσεων, ττη συνέχιση επίτευξης
βιώσ
σιμων πρωτο
ογενών πλεοννασμάτων, τη
τ βελτίωση της «ποιότη
ητας» των δη
ημόσιων οικο
ονομικών, τη
ην ενίσχυση
της αποτελεσμα
ατικότητας των
τ
κοινωννικών δαπαννών, τη συ
υνέχιση της διοικητικήςς μεταρρύθ
θμισης, την
σέλκυση επεενδύσεων κα
αι την ενίσχυ
υση των εξα
αγωγών μέσω
άχυνσης τωνν μεταρρυθμ
μίσεων στις
προσ
ω της επιτά
αγορ
ρές προϊόντω
ων και υπηρ
ρεσιών, την ταχύτερη
τ
απ
πορρόφηση των κονδυλλίων της Ευρ
ρωπαϊκής Έννωσης, την
εντα
ατική εφαρμο
ογή του προγράμματος ιδιωτικοποιή
ι
ήσεων και α ξιοποίησης ττης δημόσια
ας ακίνητης π
περιουσίας,
ώς και την εξομάλυνση της πιστωττικής επέκτα
ασης και τη
ης ρευστότητας της αγο
οράς. Ως χώ
ώρα έχουμε
καθώ
διανύ
ύσει μεγάλη
η απόσταση
η. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας είναι
ενθα
αρρυντικές και
κ έχουν δια
αμορφωθεί οι
ο προϋποθέέσεις για τηνν επιστροφή
ή κεφαλαίωνν στην οικοννομία. Αυτή
είναιι η κατάλληλλη στιγμή για
α «Επενδύσειις για την Ανά
άπτυξη» στη
ην Ελλάδα».
ποιήσεων (ΤΑ
ΑΙΠΕΔ), παρουσίασε το
Ο κ. Πασχάλης Μπουχώρηςς, Διευθύνωνν Σύμβουλοςς του Ταμείοου Ιδιωτικοπ
γραμμα Αποκ
κρατικοποιή
ήσεων και δή
ήλωσε: «Με περισσότερρες από 15 α
αποκρατικοπ
ποιήσεις σε εξέλιξη και
πρόγ
έχονττας ολοκληρ
ρώσει με επ
πιτυχία 21 αποκρατικοπ
α
7 δισ., το ΤΑ
ΑΙΠΕΔ έχει
οιήσεις και συναλλαγέςς ύψους €7,7
κατα
αφέρει να συμβάλλει ουσιαστικά
ά στην αννάκαμψη ττης ελληνικ
κής οικονομ
μίας. Το π
πρόγραμμα
αποκ
κρατικοποιήσ
σεων δεν αποτελεί
α
υποχρέωση πο
ου τίθεται από τις συμφωνίες μεε τους εταίρ
ρους, αλλά
μετα
αμορφώνει τη
ην ελληνική οικονομία, μέσω
μ
της προ
οσέλκυσης επ
πενδύσεων, της αναδιάρ
ρθρωσης και ανάπτυξης
οργα
ανισμών και της
τ δημιουργ
γίας θέσεων εργασίας».
ΑΔΑ, ΕΥΡΩΠ
ΠΗ & ΠΑΓΚΟ
ΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟ
ΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΛΑ
PANEL DISCUSSION: Παγκόσμια Οικονομία – Ευρώ
ώπη & Ελλάδ
δα Παρούσα
α κατάστασ
ση & προοπτ
τικές:
σαγωγική παρουσίαση
π
η πραγματοπ
ποιήθηκε από τον κ. Θε μιστοκλή Φ
Φιωτάκη, Seenior Econom
mist, Global
Η Εισ
Macrro & Marketts Group τηςς Goldman Saachs. Ο κ. Φιωτάκης
Φ
δήλλωσε: «Το 2
2015 θα είνα
αι μια χρονιά
ά κατά την
οποία η Ομοσποννδιακή Τράπ
πεζα των ΗΠΑ
Α θα αυξήσεει τα επιτόκια
α για πρώτη φορά από ττα μέσα του 2006. Αλλά
η απ
πόκλιση στηνν ανάπτυξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον
τ υπόλοιπ
πο κόσμο ση
ημαίνει ότι ο
ουσιαστικά ττα επιτόκια
αποκ
κλίνουν. Τα υψηλότερα
υ
επιτόκια τω
ων ΗΠΑ απένναντι σε Ευρρώπη και Ιαπ
πωνία υπονο
οούν ότι η δ
δύναμη του
δολα
αρίου πιθανό
ότατα θα αυ
υξηθεί. Ταυττόχρονα βλέπουμε περα
αιτέρω καθοδ
δικούς κινδύ
ύνους για τιςς τιμές του
πετρ
ρελαίου, καθώ
ώς η αύξηση
η της προσφοράς από χώ
ώρες που δενν είναι μέλη της OPEC εξακολουθεί ννα ξεπερνά
την α
αύξηση της ζήτησης.
ζ
Οι χαμηλότερες
χ
ς τιμές των αγαθών
α
πιθα
ανότατα να σ
σύρουν τον π
παγκόσμιο πληθωρισμό
χαμη
ηλότερα μέχρ
ρι τα μέσα το
ου 2015. Σε άλλα
ά
μέρη σττον κόσμο, α
αναμένουμε η ανάπτυξη στην Κίνα να
α συνεχίσει
έως μέτρια, η οπ
ποία θα ενιισχύσει περα
αιτέρω καθο
οδικά τους κκινδύνους των τιμών των προϊόντω
ων. Και η
ωπαϊκή Κενττρική Τράπεζζα είναι πιθα
ανό να συνεχχίσει την ποσ
σοτική χαλά
άρωση κατά το πρώτο εξξάμηνο του
Ευρω
έτους, καθώς η ανάπτυξη
α
πα
αραμένει ανα
αιμική και ο πληθωρισμόός παραμένεει σε χαμηλά
ά επίπεδα. Τα
α δεδομένα
αλύτερα ακό
όμη και από την ανοδική
ή μας πρόβλλεψη. Αλλά ο
οι πολιτικοί
στηνν Ελλάδα συννεχίζουν να βγαίνουν κα
κίνδυ
υνοι ελλοχεύ
ύουν και έχου
υν σταθμιστεεί με ελληνικ
κά περιουσια
ακά στοιχεία
α (και πιθανό
ότατα να συννεχίσουν να
το κά
άνουν)».
πάνελ συντό
όνισε ο κ. Pim
mm Fox, Anchor ‐ Bloom
mberg Radio & TV
Το π
Στο πάνελ συμμ
μετείχαν: ο κ. John P. Calamos
C
Sr., Chairman, C
CEO and Glob
bal Co‐Chieff Investment Officer της
Calam
mos Investm
ments(NASDA
AQ:CLMS), ο κ. George Saravelos, Cross Mark
kets Strategiist της Deuttsche Bank
Securities, Inc., ο κ. Θεμιστο
οκλής Φιωτ
τάκης, Senio
or Economistt, Global Macro & Markeets Group τη
ης Goldman
hi Goyal, Mission
M
Chieef For Greecce of Intern ational Mon
netary Fund (IMF), και ο κ. Paul
Sachs, ο κ. Rish
G
Head of
o Market Economics, Chiief Economisst North Ameerica της BN
NP Paribas.
Morttimer‐Lee, Global
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Ο κ. Rishi Goyall, Mission Ch
hief For Gre
eece of Interrnational M
Monetary Fun
nd (IMF) ανναφέρθηκε λλεπτομερώς
κή πρόοδο που
π έχει επιτεευχθεί στην Ελληνική
Ε
οικκονομία και ττόνισε ότι η πρόκληση είίναι τώρα η
στηνν εντυπωσιακ
συνέέχιση των μεταρρυθμίσε
μ
εων και των διαρθρωττικών αλλαγγών. Πρέπει να εξακολο
ουθήσει η π
προσπάθεια
δημο
οσιονομικής προσαρμογή
π
ής, ώστε το πρωτογενές
π
πλεόνασμα
π
ννα διευρύνετται κάθε χρόννο με σκοπό να πετύχει
τους στόχους το
ου προγράμ
μματος φθάννοντας το 4.5%
4
το 201
16. Αυτό θα
α συμβάλλει και στην μ
μείωση του
οσίου χρέουςς. Το ΔΝΤ δενν επιδιώκει επώδυνες
ε
ορ
ριζόντιες μειώ
ώσεις μισθώ
ών και συντάξξεων. Για το λόγο αυτό,
δημο
είναιι σημαντικό να συνεχισ
στεί η εξυγίίανση του δημόσιου
δ
τοομέα και η βελτίωση ττου φοροεισ
σπρακτικού
μηχα
ανισμού, στόχχοι για τους οποίους η κυβέρνηση
κ
ήδη
ή καταβάλλλει σημαντικ
κές προσπάθ
θειες. Επί πλλέον πρέπει
να σ
συνεχιστούνν οι μεταρρυθμίσεις στις
σ
αγορέςς προϊόντω
ων και εργα
ασίας, που θα ενισχύ
ύσουν την
παρα
αγωγικότητα
α και την ανταγωνιστικότητα. Τέέλος, εξήρε την επιτυχχία των Ελλληνικών τρα
απεζών να
αντλλήσουν σημα
αντικά κεφάλλαια από ιδιώ
ώτες επενδυττές ενισχύονντας την κεφ
φαλαιακή του
υς δομή και ττόνισε πως
δεν υ
υπάρχει άμεσ
σος κίνδυνοςς για το τραπ
πεζικό σύστημα. Κατέληξεε αναφέρονττας ότι σημα
αντική πρόκλληση είναι η
διαχεείριση των προβληματτικών δανείων, πράγμ
μα όμως τοο οποίο θα
α απελευθερώσει κεφά
άλαια από
αντιπ
παραγωγικές ή μη απο
οδοτικές χρή
ήσεις και θα
α τα διοχεττεύσει σε δυ
υναμικούς ττομείς βοηθ
θώντας την
ανάπ
πτυξη. Αναφέρθηκε επίσ
σης στις συννομιλίες με την
τ κυβέρνη
ηση χαρακτη
ηρίζοντάς τεες εποικοδομ
μητικές και
τονίζζοντας ότι κο
οινός στόχοςς και επιθυμία
α είναι η επίττευξη συμφω
ωνίας το συνντομότερο δυ
υνατόν.
έ
έμφα
αση σε κάπο
οια παγκόσμ
μια γεγονότα
α που διαδρ
ραματίστηκα
αν το 2015 κ
και έπειτα.
Ο κ. Calamos, έδωσε
κότερα, έθεσ
σε αρκετά σημαντικά
σ
θέματα
θ
που θα μπορούσ
σαν να παρέχουν δυσμενείς εξελίξεεις για την
Ειδικ
παγκ
κόσμια ανάκ
καμψη: τη μεετάβαση τωνν ΗΠΑ προς τη νομισμα
ατική ομαλόττητα, την οικ
κονομική ασ
στάθεια της
Ευρω
ωζώνης, τηνν τοποθέτησ
ση των γεω
ωπολιτικών κινδύνων,
κ
ττην κατάρρεευση των A
Abenomics, εεν δυνάμει
νομισ
σματικούς πολέμους
π
ως αποτέλεσμα
α ενός ισχυρο
ού δολαρίου , και κατά π
πόσον η ανάκ
καμψη στην Ελλάδα θα
επηρ
ρεαστεί αρνη
ητικά από τον αυξημένο πολιτικό
π
κίνδ
δυνο δημιου
υργώντας μια
α αύξηση τηςς μεταβλητόττητας στην
αγορ
ρά. Διερεύνη
ησε τα ανωττέρω θέματα
α με μεγαλύ
ύτερη λεπτοομέρεια και συζήτησε τις στρατηγικ
κές που οι
επενδυτές μπορο
ούν να χρησ
σιμοποιήσουνν για να πρ
ροστατεύσου
υν τα χαρτοφυλάκιά του
υς σε ό, τι κ
κατά πάσα
ανότητα θα είναι ένα αστα
αθές, αλλά προς
π
τα πάνω
ω μεταβαλλό μενο περιβά
άλλον αγοράςς.
πιθα
ΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟ
ΟΤΗΤΕΣ ‐ ΕΥ
ΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕ
ΕΙΣ
ΘΕΜ
ΑΔΟΣ ΤΗΛΕΠ
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ
ΩΝ
ΚΛΑ
Κατά
ά την παρουσ
σίαση του ΟΤΕ, ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοιικονομικών Θ
Θεμάτων του
υ Ομίλου, κ.. Μπάμπης
Μαζα
αράκης, αννέλυσε το πολυεπίπεδο πρόγραμμα
α που εφάρμ
μοσε ο ΟΤΕ
Ε για την ανναχρηματοδ
δότηση του
δανεεισμού του, καθώς
κ
και το μετασχημα
ατισμό της Εταιρείας,
Ε
ποου οδηγεί σεε σταθερά β
βελτιούμενη πορεία και
αποττελέσματα. Επίσης,
Ε
επεσ
σήμανε την πρόοδο που
υ έχει επιτεευχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και
επιτρ
ρέπει αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία
π
του ΟΤΕ. Ο κ. Μ αζαράκης επ
πεσήμανε τιςς προκλήσειις κατά την
υλοπ
ποίηση του προγράμματο
π
ος εν μέσω της
τ οικονομ
μικής κρίσηςς, ενώ παρο
ουσίασε τις εεπιμέρους σττρατηγικές
κινήσ
σεις που εξα
ασφαλίζουν τη βελτίωση
η της ανταγωνιστικότηττας και την ενίσχυση τη
ης χρηματοο
οικονομικής
θέση
ης του ΟΤΕ. Κατά την παρουσίαση,
π
, ο CFO του
υ Ομίλου ΟΤ
ΤΕ επανέλαβ
βε τη δέσμεευση της ετα
αιρείας για
επενδύσεις ύψου
υς €1,2 δισ. για την τεττραετία μόνο στην Ελλά
άδα, κυρίως για δίκτυα Νέας Γενιά
άς και προς
αναλωτών κα
αι της χώραςς.
όφελλος των κατα
ωση του Ελ
el Discussion: Οι Παγκό
όσμιες Κεφα
αλαιαγορές & η Περίπτω
λληνικού χρέους
Pane
Το π
πάνελ συντό
όνισε ο κ. Da
aniel Bases, Global Invesstment Correespondent το
ου Reuters.
Στο πάνελ συμμ
μετείχαν: Ο κ. Μπάμπης Μαζαράκη
ης, Γενικός Δ
Διευθυντής Χ
Χρηματοοικο
ονομικών Θεεμάτων του
Ομίλλου ΟTE, ο κ. Αντώνης Κεραστάρης
Κ
ς, Group CEO της Intralott, ο κ. Emilio
os Kyriacou,, Managing D
Director της
Citi, ο κ. Edoard
do Rava, Dirrector, Debt Capital Marrkets, Corporrates Greecee & Italy τηςς BNP Paribaas και ο κ.
holas Exarch
hos, Head of Corporate
C
Fiinance, Greecce and Cypru
us της Deutscche Bank.
Nich
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Οι πρ
ροοπτικές για
α το ελληνικό εταιρικό χρ
ρέος είναι δεεμένες, όπως ήταν αναμεννόμενο, με την πολιτική κατάσταση
στηνν Αθήνα. Η αβεβαιότητα
α
για τις προεεδρικές εκλο
ογές, η δυναττότητα για π
πρόωρες εκλλογές το Μάρ
ρτιο και το
ευρύτερο ζήτημα
α των ευρωπα
αϊκών επιτοκκίων στροβιλίζονται γύρω
ω από μια αγοορά που παρα
αμένει ακόμα
α σε μεγάλο
βαθμ
μό κλειστή. Το
Τ “Thomson Reuters Dea
als Intelligencce data” δείχχνει μια αύξη
ηση στις εκδδόσεις ομολόγγων αλλά η
αγορ
ρά έχει γίνει πιο περιορισ
στική για τις δανειζόμενεες εταιρίες σττο δεύτερο μ
μισό του χρό
όνου. Για του
υς μεγάλους
εκδόττες, είναι ανναγκαίο να έχουν την δυνατότητα
δ
άντλησης κκεφαλαίων α
από την αγο
ορά σε άμεσ
σα χρονικά
περιθ
θώρια. Το πά
άνελ για το ετταιρικό χρέοςς αναφέρθηκκε στα παραπ
πάνω ζητήμα
ατα.
ήλωσε: «Η ανάγκη
α
για εναλλακτικές
ε
ς πηγές χρημ
ματοδότησηςς μετά το ξέσ
σπασμα της κρίσης του
ο κ. Kyriacou, δή
άδα οδήγησεε τις Ελληννικές επιχειρρήσεις στις διεθνείς κεεφαλαιαγορέές Υψηλής
κραττικού χρέους της Ελλά
Απόδ
δοσης. Αυτή η επιλογή, που
π εισήγαγεε η Citi για πρώτη
π
φορά
ά στην Ελλά
άδα το 1997, επιταχύνθηκε μόνο τα
τελευ
υταία δύο χρόνια,
χ
καθώ
ώς οι Ελληνιικές επιχειρή
ήσεις θέλησα
αν να αναχρ
ρηματοδοτήσ
σουν τις ανά
άγκες τους
πέρα
αν από το Ελλληνικό τραπ
πεζικό σύστημα, που δεν ήταν πλέον σε θέση να σ
συνεχίσει να
α διαδραματίίζει το ρόλο
του ω
ως σχεδόν αποκλειστικο
ού παρόχου χρηματοδότη
χ
ησης στις Ελλληνικές επιχχειρήσεις με καλύτερους όρους από
τη διεθνή αγορά
ά ομολόγων. Αν και οι αγορές παρα
αμένουν ευα
αίσθητες στιις Ελληνικές μακροοικοννομικές και
ων των σημεερινών συνθ
θηκών, η πρόόσβαση ελλη
ηνικών επιχειρήσεων σττις διεθνείς
πολιττικές εξελίξεεις, δεδομένω
αγορ
ρές ομολόγω
ων παραμένεει μια ζωντα
ανή εναλλακττική λύση κκαι πρέπει να ενσωματω
ωθούν στη σ
στρατηγική
τους».
ΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓ
ΓΕΙΑΣ
ΤΟΜ
Κεντ
τρικός Ομιλ
λητής της εν
νότητας ήτ
ταν ο Υφυπουργός Περιιβάλλοντος, Ενέργειας κα
αι Κλιματική
ής Αλλαγής,
κ. Ασ
σημάκης Πα
απαγεωργίο
ου με τίτλο ομιλίας
ο
“Ene
ergy Policy & Objectivess” ο οποίος α
ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Η σ
σημασία του ενεργειακ
κού τομέα στην ανταγ
γωνιστικότηττα, την ευη
ημερία και την αναβά
άθμιση του
γεωπ
πολιτικου ρο
ολου της Ελλλαδας ειναι τεραστια. Γι΄
Γ αυτό δεν υπάρχουν π
περιθώρια να καθυστερήσουμε τις
προσ
σπάθειές μα
ας προς μια
μ
πιο ανταγωνιστική
ή και λειτοουργική αγγορά ενέργειας. Συνεχχίζουμε τη
μετα
αρρυθμιστική
ή μας πορεία
α με αποφασιστικότητα και
κ σύνεση, γγιατί τα τελεευταία δυο χχρόνια αποκττήθηκαν με
κόπο
ους και θυσίίες η σταθερότητα και οι
ο αναπτυξιακές προοπτιικές της Ελλλάδας. Όλα αυτά δεν μπ
πορούμε να
επιτρ
ρέψουμε να πάνε
π
χαμένα
α για κανένα λόγο. Η Ελλά
άδα είναι ορ ιστικά αναπ
πόσπαστο κομμάτι της Ευ
υρώπης και
της Ε
Ευρωζώνης. Η Ελλάδα είνναι οριστικά στο δρόμο της
τ Σταθερόττητας, της Αννάκαμψης κα
αι της Ανάπττυξης».
el Discussion: Trends, Developmen
D
nts & Outloo
ok
Pane
Το π
πάνελ συντό
όνισε ο κ. Joh
hn Kingston
n, Director off News της P latts.
Στο πάνελ συμμ
μετείχαν: η κα Ράνια Αικατερινάρ
Α
ρη, Αναπληρρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος τηςς ΔΕΗ, Ο κ.
Arna
aud Jossien , Διευθυντήςς της BNP Paaribas, και ο κ. Pablo Esscondrillas, Managing Director, EME
EA Power &
Utilitties της Citi.
Ε
επικεεντρώθηκε σ
σε διάφορες ιιδιωτικοποιή
ήσεις που βρίίσκονται σε
Το πάνελ για τονν ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα
ονται. Κυριάρ
ρχησε βέβαια
α η περσινή αποτυχία
α
ιδιω
ωτικοποίησηςς της ΔΕΠΑ , της ελληνική
ής κρατικής
εξέλιιξη ή εξετάζο
εταιρ
ρείας μεταφο
οράς φυσικο
ού αερίου. Παρόλα
Π
αυτά
ά, όπως σημ είωσε η κα Ράνια Αικαττερινάρη, Αναπληρωτής
Διευθ
θύνουσα Σύμ
μβουλος της Δημόσιας Επ
πιχείρησης Ηλεκτρισμού
Η
θε ιδιωτικοπο
οίηση είναι μ
μοναδική. Η
(ΔΕΗ), «Κάθ
αποττυχία της ΔΕ
ΕΠΑ δεν θα πρέπει
π
να θεεωρείται ότι εμποδίζει μ
μια πιθανή π
πώληση των εν λόγω περ
ριουσιακών
στοιχχείων ως μέρ
ρος της ΔΕΗ,
Η, η οποία κα
αι έχει προγραμματιστεί , ή των Ελλη
ηνικών Πετρεελαίων, που κατά 35 %
ανήκκουν στην κυ
υβέρνηση , έννα ποσοστό που πρόκειτται να εκποιη
ηθεί. Ο κ. Arrnaud Jossien
n , Διευθυντή
ής της BNP
Parib
bas , σημείωσ
σε ότι τα στο
οιχεία ενεργητικού της Ελλλάδος περιλα
αμβάνουν έννα τομέα διύλλισης υψηλήςς απόδοσης,
που εενισχύουν τη
ην ελκυστικόττητά σε περίίπτωση πώλη
ησης.
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H κα
α Αικατεριν
νάρη δήλωσ
σε συγκεκριμ
μένα: «Η ΔΕΗ
Η είναι η μεεγαλύτερη ετταιρεία ηλεκ
κτρικής ενέρ
ργειας στην
Ελλά
άδα και μία από
α τις μεγα
αλύτερες στη
η ΝΑ Ευρώπη
η, με παρουσ
σία σε όλο το φάσμα τω
ων δραστηριο
οτήτων της
αγορ
ράς ηλεκτρικ
κής ενέργεια
ας. Με ιστορίία πάνω από
ό 60 έτη, η ΔΕΗ έκανε π
πραγματικόττητα τον εξη
ηλεκτρισμό
στηνν Ελλάδα, ηλεεκτροδοτώνττας και περ
ρισσότερα απ
πό 50 νησιά (μέσω 36 αυ
υτόνομων στταθμών), που
υ την κάνει
μονα
αδική διεθνώ
ώς. Σήμερα, η ΔΕΗ συνεεχίζει να δια
αδραματίζει σ
σημαντικό ρ
ρόλο στην Ε
Ελληνική οικ
κονομία και
ανάπ
πτυξη, τόσο ως
ω παραγωγ
γός όσο και ως
ω προμηθευ
υτής ηλεκτριικής ενέργειιας με περισσ
σότερους απ
πό 7,4 εκατ.
πελά
άτες. Παρά τις δύσκολες οικονομικέςς συνθήκες στην
σ
Ελλάδα,, τα τελευτα
αία 5 χρόνια η ΔΕΗ έχει υ
υλοποιήσει
σημα
αντικές επεννδύσεις σε στρατηγικά
σ
έργα δικτύων και πα
αραγωγής, σ
συνολικού ύ
ύψους € 4,7
7 δις. Αυτό
επιτεεύχθηκε, μετταξύ άλλων, μέσω της διαχείρισης του
τ δανειακοού χαρτοφυλλακίου της κ
και της άντλλησης νέων
κεφα
αλαίων, συμπ
περιλαμβανο
ομένων των € 1,5 δις απ
πό την Ευρω
ωπαϊκή Τράπ
πεζα Επενδύ
ύσεων και την επιτυχή
έκδο
οση ομολόγου
υ ύψους € 700 εκατ. τονν περασμένο Απρίλιο σε διεθνείς επεενδυτές. Ακόμα πιο σημα
αντικό ήταν
α χρόνια ένα τεράστιο π
πρόγραμμα μ
μείωσης κόσττους, το οποίο οδήγησε
το γεεγονός ότι η ΔΕΗ υλοποίίησε αυτά τα
σε μεείωση κατά 38% της μισ
σθοδοσίας κα
αι των ελεγχχόμενων δαπ
πανών. Βασικ
κό στοιχείο σ
στην αντιμεττώπιση της
κρίση
ης ήταν και η συλλογική
κή προσπάθεεια, το ανθρώ
ώπινο και σ
στελεχιακό ττης δυναμικό
ό, που με συ
υνέπεια και
αποφ
φασιστικότητα αντιμετώ
ώπισε τις προ
οκλήσεις. Παρά ταύτα, η εεγχώρια αγο
ορά ηλεκτρικ
κής ενέργειαςς βρίσκεται
ακόμ
μα σε μεταβα
ατικό στάδιο
ο. Για τη ΔΕΗ
Η είναι σημανντικό η αγορρά να μετεξελλιχθεί σε μια
α νέα, απελευ
υθερωμένη
και π
πιο διαφανή αγορά, με λιγότερες ρυθ
θμιστικές αβ
βεβαιότητες, προσφέρονττας το σταθ
θερό εκείνο π
περιβάλλον
που απαιτείται για
γ τον σχεδ
διασμό της μελλοντικήςς λειτουργία ς, ανάπτυξης και οικονο
ομικής απόδ
δοσης κάθε
άλης εταιρεία
ας. Το τελευτταίο είναι ιδιαίτερα σημα
αντικό όχι μ
μόνο για την Ελλάδα αλλλά και για τη
ην Ευρώπη,
μεγά
στηνν προσπάθειια επίτευξηςς των στόχω
ων της ασ
σφάλειας εφ
φοδιασμού, της ανταγω
ωνιστικότητα
ας και της
περιβ
βαλλοντικήςς προστασίαςς».
ωπαϊκές αγορές ηλεκτρ
ρικής ενέργειας έχουν
Ο κ.. Escondrilllas δήλωσε: «Τα τελεευταία χρόννια, οι Ευρω
επηρ
ρεαστεί αρνη
ητικά από τη
ην μειωμένη ζήτηση και τις
τ χαμηλότεερες τιμές σττην ενέργεια
α. Επιχειρήσ
σεις όπως η
ΔΕΗ έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια
α για τη μείω
ωση των λειτοουργικών εξξόδων, των κ
κεφαλαιακώνν δαπανών,
π
περιουσιακών
π
ν στοιχείωνν για να πρ
ροσαρμοστο
ούν και να
των μερισμάτωνν και προβαίνουν σε πωλήσεις
ουργήσουν θετική ταμ
μειακή ροή. Στο μέλλονν ως επί τοο πλείστον, επιχειρήσειςς κοινής ωφ
φέλειας θα
δημιο
προττιμούν ως βασική δρασττηριότητα την άνεση τω
ων δικτύων διανομής, ττης λιανικής / υπηρεσιώ
ών και των
αναννεώσιμων πη
ηγών ενέργεειας. Η συμβ
βατική παραγ
γωγή θα συ
υνεχίσει να εεξυπηρετείτα
αι από τις υ
υπάρχουσες
εταιρ
ρίες συνολικών υπηρεσιώ
ών ή αυξανόμ
μενα, από εξειδικευμένεςς εταιρίες πα
αραγωγής (όπ
πως Fortum ή της E.ON
spin‐‐off) ή από οικονομικούς παράγοντεςς (όπως η Maacquarie ή Vi tol)».
Π
‐Μετασχημ
ματίζοντας την περιφ
φερειακή εν
νεργειακή Δ
Δυναμική»
«Εξεερεύνηση & Εξόρυξη Πετρελαίου
ήτανν το θέμα τηςς παρουσίαση
ης του κ. Edw
ward F. Cox,, Director τηςς Noble Enerrgy Inc.
σε: «Οι τιμέςς της ενέργειιας μειώνοντται και παγκκόσμιες δυνά
άμεις επηρεά
άζουν τις εξεελίξεις στην
O κ. Cox δήλωσ
γειο. Στο παρελθόν και συγκεκριμένα
σ
α το 2004, η Noble Energgy βρήκε φυ
υσικό αέριο σ
στο Ισραήλ,
Αναττολική Μεσόγ
που διήρκεσε 10
0 χρόνια και αντικατέστη
ησε το πετρέέλαιο και τονν άνθρακα γγια το δίκτυο
ο ηλεκτρικήςς ενέργειας.
2009, βρήκε το κοίτασμα Tamar, τη
η μεγαλύτερη ανακάλυψ
ψη εκείνη τη
ην χρονιά μεε δυναμικό π
περί τα 10
Το 2
τρισεεκατομμύρια
α κυβικά πόδ
δια (TCF), το οποίο προμή
ήθευσε φυσιικό αέριο στο
ο Ισραήλ για
α χρήση στο δ
δίκτυο του.
Το 2
2010, ανακα
αλύφθηκε αυ
υτό που σήμ
μερα αποκα
αλείται «Disccovery Λεβιά
άθαν» με 20
0TCF ‐ το μ
μεγαλύτερο
υπερ
ράκτιο κοίτασμα φυσικού
ύ αερίου στο
ον κόσμο. Το 60% του αεερίου θα είνα
αι για Ισραηλλινή χρήση κ
και 40% για
εξαγωγές. Ποιες είναι οι πιθα
ανές αγορές για
γ το αέριο αυτό? Υπάρχχουν πέντε δ
δυνατότητεςς:
ος την Αίγυπ
πτο είναι πιθ
θανές μέσα σε
σ 3 χρόνια περίπου με κατασκευή αγωγού 125
5 μιλίων σε
1. Εξξαγωγές προ
σχετικά ρηχά νερ
ρά.
ος την Ιορδανία για βρώμιο και άλλλες χρήσειςς και υπάρχχουν ήδη σχχετικές μη δ
δεσμευτικές
2. Εξξαγωγές προ
προττάσεις.
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3. Αγ
γωγός μέσω Τουρκίας. Εδ
δώ πρέπει να
α αναφέρουμ
με ότι οι σχέέσεις Ισραήλ και Τουρκιά
άς είναι τεταμένες και η
λύση
η αυτή είναι ακριβή, δεδο
ομένου ότι η απόσταση είναι
ε
300 μίλλια, τα νερά είναι βαθιά και περνούνν μέσα από
την Κ
Κύπρο με πολλιτικά προβλλήματα μετα
αξύ Τουρκίαςς και Κύπρου
υ.
4. Μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού
Φ
Αερ
ρίου (LNG Pllant) στην Κ
Κύπρο. Η Κύ
ύπρος αναμέένεται να γίννει βασικός
άγοντας στηνν μετατροπή
ή της Ανατολλικής Μεσογεείου σε νέο δ ιεθνή κόμβο φυσικού αερίου.
παρά
ης από την
5. Αγ
γωγός προς Κύπρο και Ελλάδα.
Ε
Υπάρ
ρχει σήμερα ένας διεθνή
ής διαγωνισμ
μός για κατά
άρτιση μελέτη
Ελλη
ηνική κυβέρννηση με την υποστήριξη
υ
της
τ Ευρωπαϊκής Ενώσεω
ως, αλλά είνα
αι απλώς μια
α μελέτη σκο
οπιμότητας.
Πολύ
ύ ακριβή λύσ
ση με απόστα
αση 800 μιλίων σε βαθιά
ά νερά, οπόττε η ποσότηττα του αερίο
ου πρέπει να είναι πολύ
μεγά
άλη για να αξίζει τον κόπο
ο. Το εκτιμώμ
μενο κόστος υπολογίζετα
αι σήμερα πεερίπου σε 20
0 δις δολάρια
α.
Επί ττου παρόντος, οι δύο μόννες πραγματιικές δυνατόττητες είναι μ εταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου και Ιορδανία
ας. Ωστόσο,
οι πρ
ροαναφερθεείσες δυνατό
ότητες # 3 και
κ # 4 μπορούν να έχοουν επίπτωσ
ση στις σχέσ
σεις μεταξύ των τριών
χωρώ
ών, του Ισρα
αήλ, της Τουρ
ρκίας και τηςς Κύπρου. Οι σχέσεις της Τουρκίας μεε το Ισραήλ μ
μπορούν να β
βελτιωθούν
χάρη
η στην Τουρκ
κική επιθυμία
α για τον αγω
ωγό και αυτό
ό θα μπορού
ύσε να βελτιώ
ώσει τη σχέσ
ση και με τηνν Κύπρο. Το
Ισρα
αήλ θα έχει δύο
δ αγορές για
γ το φυσικ
κό αέριο, η Τουρκία θα πάρει τον α
αγωγό και η Κύπρος θα
α πάρει την
μονά
άδα υγροπο
οιημένου φυ
υσικού αερίίου. Υπάρχο
ουν ελπίδεςς, αλλά χρεειάζονται πραγματικές εμπορικές
συμφ
φωνίες και επ
πενδύσεις για την ανάπτυξη των έργω
ων που προϋ
ϋποθέτουν σ
σταθερές αγο
ορές.».
ΑΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ
ΥΣΙΑΣ
ΚΛΑ
Α
Διευθύνων
ν Σύμβουλος της LAMD
DA Developm
ment, παρου
υσίασε «Το σ
σχέδιο για
Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου,
χή για την Ελλάδα» και τόνισε: «Το έργο του Ελλληνικού είνα
αι η μεγαλύττερη αστική
το Ελληνικό: Μιια νέα εποχ
πτυξη στην Ευρώπη,
Ε
μια επένδυση που
π θα ξεπεράσει τα 8 διις. ευρώ. Το έργο αναμέννεται να συμ
μβάλει στην
ανάπ
αύξη
ηση του ΑΕΠ
Π της χώραςς κατά 2% δημιουργώνντας περίπου
υ 70.000 θέέσεις εργασίίας και ουσιιαστικά θα
κατα
αστήσει την Αθήνα ξανά
ά ένα διεθνή τουριστικό προορισμό προσελκύονντας περισσό
ότερους από
ό 1.000.000
επιπλλέον τουρίσ
στες ετησίωςς. Το έργο εμπλουτίζετται μέσω τη
ης δημιουργίας ‐ μεταξύ
ύ άλλων – εμπορικών
αναπ
πτύξεων, ολλοκληρωμένω
ων ξενοδοχχειακών μοννάδων, μου
υσείων, τα οποία, σεε συνδυασμ
μό με την
περιβ
βαλλοντική ανάπλαση της
τ Αθήνας και της δημ
μιουργίας εννός από τα μεγαλύτερα
α πάρκα σε παγκόσμιο
επίπεδο και το μεεγαλύτερο πάρκο
π
στην Ελλάδα
Ε
μεγέθ
θους δύο χιλ ιάδων τ.μ. , θ
θα εδραιώσο
ουν την Αθήννα όχι μόνο
ως ένναν τουριστιικό, αλλά καιι ως έναν επεενδυτικό καιι πολιτιστικόό προορισμό»».
el Discussion: Επενδύσε
εις ακινήτω
ων και Υποδομές
Pane
πάνελ συντό
όνισε ο κ. Πέ
έτρος Μαχά
άς, Managing Partner της Δικηγορικήςς Εταιρείας Μ
Μαχάς & Συννεργάτες.
Το π
Στο πάνελ των Ακινήτων συμμετείχα
αν: ο κ. Micchael Angelliadis, Πρόεδ
δρος της M.A
A. Angeliadis, Inc., ο κ.
Γεώρ
ργιος Χρυσικός, Διευθύ
ύνων Σύμβου
υλος της Grrivalia Propeerties, ο κ. Ο
Οδυσσέας Α
Αθανασίου, Διευθύνων
Σύμβ
βουλος της Lamda Develo
opment, ο Δρ
ρ Αριστοτέλ
λης Καρυτιν
νός, Διευθύνων Σύμβουλλος της Εθνικ
κή Πανγαία
ΑΕΕΑ
ΑΠ και ο κ. Giovanni
G
Gre
egoratti, Managing Direcctor της Citi, EMEA Investment Bankiing.
Στο πάνελ των Υποδομών & Παραχωρήσεων συμ
μμετείχε: ο κ. Μάνος Π
Πετούσης, Ο
Οικονομικός Δ
Διευθυντής
της Α
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Ομίλου ΕΛΛ
ΛΑΚΤΩΡ
μάδα των ομιλητών
ο
για
α το Real Estate
E
Investting & Infraastructure α
αναφέρθηκε αρχικά στα
α έργα που
Η ομ
υλοπ
ποιούνται στη
ην Ελλάδα την παρούσα χρονική περ
ρίοδο, συγκεκκριμένα την ιδιωτικοποίη
ηση του Ελληνικού, της
χερσ
σονήσου στη Βουλιαγμέννη (δηλαδή το ξενοδοχεείο Astir Paalace και τη
η μαρίνα) κα
αι των περιιφερειακών
αερο
οδρομίων. Επ
πίσης, συζητή
ήθηκε η προο
οπτική έργωνν υποδομής μ
με τη μέθοδο της παραχώ
ώρησης καθώ
ώς η Ελλάδα
στοχχεύει στην αστική
α
ανάπττυξη. Η ομά
άδα των ομιλητών συμφ
φώνησε ότι οι νόμοι κα
αι οι διαδικα
ασίες έχουν
απλο
οποιηθεί σε ικανοποιητικ
κό βαθμό λό
όγω της αύξη
ησης του αρριθμού ξένωνν επενδυτώνν που έχουν εκδηλώσει
ενδια
αφέρον για επ
πενδύσεις σττην Ελλάδα.
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ο κ. Χρυσικός δήλωσε: «Η
Η Grivalia Prroperties ΑΕ
ΕΕΑΠ είναι η κορυφαία
α εταιρεία επ
πενδύσεων σ
σε ακίνητη
ουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοα
ανατολική Ευρώπη
Ε
και ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές ετα
αιρείες του
περιο
Ελλη
ηνικού Χρημα
ατιστηρίου. Το όνομά τη
ης προέρχεται από τη σ
σύνθεση τριώ
ών λέξεων: Ε
Ελλάδα / Επ
πενδύσεις /
Αξίεςς. Οι αξίες είνναι υψίστης σημασίας για την εταιρ
ρεία μας: ηθιική, ακεραιόττητα, διαφάννεια, επαγγεελματισμός.
Στόχχος μας η δη
ημιουργία υπεραξίας
υ
για τους μετό
όχους μας, ττους ανθρώπους μας κ
και την κοινό
ότητά μας.
Επεννδύουμε σε ακίνητα
α
που έχουν σαφέςς προοπτικές μελλοντική
ής υπεραπόδ
δοσης, όχι μό
όνο μέσω ενό
ός σεναρίου
συμπ
πίεσης των αποδόσεων
α
αλλά κυρίως μέσω της ισχυρής πιθ
θανότητας μ
μελλοντικής αύξησης τω
ων εσόδων,
αλλά
ά και σε ακ
κίνητα που με τη ορθή
ή διαχείρισή
ή τους δύνα
αται να αυξξήσουν την αποδοτικόττητά τους.
Επεννδύουμε, επίίσης, στη βιιωσιμότητα του χαρτοφ
φυλακίου μα
ας μέσω δια
αφόρων εν εεξελίξει πρω
ωτοβουλιών
έχονττας ως στόχχο τη μείωση
η κατανάλωσ
σης ενέργειας και εκπομπ
πών διοξειδίίου του άνθρ
ρακα άνω το
ου 25% στα
κτίριιά μας».
« ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ είνα
αι η μεγαλύ
ύτερη ελληννική ΑΕΕΑΠ με ύψους
ο κ. Καρυτινόςς δήλωσε: «Η
γητικού που
υ ξεπερνά τα
α €1.6δις (σττις 30.9.2014
4). Δραστηριιοποιούμασττε κυρίως σττις αγορές τη
ης Ελλάδας
ενεργ
και ττης Ιταλίας. Το 9μηνο 2014 η Ελληννική κτηματταγορά έδειξξε εμφανή ση
ημάδια ανάκ
καμψης και αυξημένου
επενδυτικού ενδ
διαφέροντος ως προς τη
ην ακίνητη περιουσία. Αυτό αποδεεικνύεται κα
αι από την εεπενδυτική
στηριότητα της εταιρεία
ας μας. Το 2014 έχουμ
με ήδη ολοκκληρώσει επ
πενδύσεις ή συνάψει δ
δεσμευτικές
δρασ
συμφ
φωνίες συνο
ολικού ύψουςς άνω των €620εκ. εκ των
τ
οποίων περίπου το 50% είναι σ
στην Ελλάδα
α, κάτι που
δείχννει τη σημανντική δυναμιική της ελληννικής κτημα
αταγοράς. Θεεωρούμε ότι αν οι συνθή
ήκες συνεχίσ
σουν με την
ίδια δυναμική, η αγορά θα δεείξει ακόμα καλύτερα
κ
δεείγματα. Αυτή
τή τη στιγμή είμαστε στο
ο κατώτατο σημείο του
ν ερευνήσειι τις δυνατόττητες τοποθέέτησής του σ
στη χώρα μαςς».
οικοννομικού κύκλλου οπότε αξξίζει κανείς να
Η ύφεση τη
ης ελληνικής οικονομίαςς απετέλεσε σοβαρό πλή
ήγμα για τις εταιρείες
ο κ. Πετούσης δήλωσε: «Η
αχώρησης. Από
Α τη μία, η απώλεια πεερισσότερο από
α το 25% Ακαθάριστο
ου Εγχώριου
υ Προϊόντος της χώρας,
παρα
σε σ
συνδυασμό με
μ μια τερά
άστια αύξησ
ση στις τιμέές των καυσ
σίμων λόγω
ω φόρων, οδ
δήγησε σε π
πτώση της
κυκλλοφορίας των αυτοκινηττοδρόμων ‐π
που αποτελο
ούν τη ραχοκκοκαλιά τωνν ελληνικών παραχωρήσεων‐ κατά
35‐50%. Η κατασ
σκευή και σττους πέντε νέους αυτοκιννητόδρομου ς σταμάτησεε. Από την άλλλη, η απότο
ομη μείωση
απανών, η αβεβαιότητα
α
και η παγκό
όσμια τραπεεζική κρίση εεκμηδένισε κ
και κάθε προ
οοπτική για
των δημοσίων δα
φαινόμενο τέέλος της ύφεεσης βρίσκει τον Όμιλο μ
μας‐ και λίγο‐‐πολύ όλους τους μεγάλο
ους παίκτες
νέο έέργο. Το διαφ
του κ
κλάδου‐ με ισχυροποιημ
ι
μένη θέση σττην αγορά, έχοντας επιτύ
ύχει σημανττικές μειώσειις κόστους, εεσωτερικές
αναδ
διαρθρώσεις και αξιοσημ
μείωτη γεωγ
γραφική διαφ
φοροποίηση των δραστη
ηριοτήτων ττους. Τα έργ
γα των υπό
κατα
ασκευή αυτοκινητοδρόμω
ων έχουν αναδιαρθρωθεεί και τα εργοοτάξια ξαναννοίξει, ενώ ννέα έργα παρ
ραχώρησης
και ιδιωτικοποιή
ήσεων (τοπ
πικοί αυτοκιινητόδρομοι,, εργοστάσιια επεξεργα
ασίας απορρ
ριμμάτων, α
αεροδρόμια,
υν ήδη δημ
μοπρατηθεί. Το πρόβλη μα της επα
αρκούς και λογικά τιμο
ολογημένης
λιμάννια, μαρίνεςς κλπ), έχου
μακρ
ροπρόθεσμηςς χρηματοδό
ότησης εξακο
ολουθεί να υφίσταται αλλλά οι προοπ
πτικές φαίνεται να βελτιιώνονται. Η
πραγ
γματοποίηση
η ικανοποιηττικών διαρθ
θρωτικών αλλλαγών, π.χ. στο νομοθεετικό και φο
ορολογικό π
περιβάλλον,
εξακολουθεί να είναι
ε
ζητούμεενο αλλά κάπ
ποιες πρωτοβ
βουλίες αναλλαμβάνονται δειλά‐δειλά
ά».
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ΑΠ
ΠΟΓΕΥΜ
ΜΑΤΙΝΕ
ΕΣ ΣΥΝΕ
ΕΔΡΙΕΣ
Pane
el Discussio
on: Τοποθε
ετώντας τη
ην Ελλάδα στην Παγ
γκόσμια Ατζέντα Επεν
νδύσεων‐ Η Διεθνής
Επεν
νδυτική Προ
οοπτική
ση πραγματο
οποιήθηκε από
α
τον κ. Σ
Στέφανο Η
Ησαΐα, Διευθ
θύνοντα Σύμ
μβουλο της
Η Ειισαγωγική παρουσίασ
Enterprise Greecce, ο οποίος δήλωσε: «H Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα εντυπω
ωσιακό παρά
άδειγμα ανάκ
καμψης. Το
4 είναι μια χρ
ρονιά ορόσημο για την Ελλληνική οικο
ονομία, έχονττας επιτύχειι βασικούς οιικονομικούς στόχους οι
2014
οποίοι διασφαλίίζουν ότι η βάση της οικονομίας είναι ισχυρή
ή. Όλο και μεγαλύτερο
ος αριθμός επενδυτών
μετέχει στη
ην Ελληνική
ή οικονομία
α, και ανα
αγνωρίζει τη
ην πληθώρ
ρα επενδυτικών ευκαιιριών που
συμμ
παρο
ουσιάζονται. Παρόλο που
υ υπάρχουν ακόμα σημα
αντικά περιθ
θώρια για πεερεταίρω βελλτιώσεις, η Ε
Ελλάδα έχει
ήδη κάνει καθορ
ριστικά βήμα
ατα για να διασφαλίσει
δ
ότι οι επενδδυτές υλοπο
οιούν τα σχέέδια τους σττη χώρα με
επιτυ
υχία, μετατρέποντας έτσ
σι τους επενδυτές σε πρεσ
σβευτές της Ε
Ελλάδας στη
η διεθνή σκηννή».
πάνελ συντό
όνισε ο κ. Κω
ωνσταντίνο
ος Καρύδης, Partner τηςς Reed Smith..
Το π
Στο πάνελ συμμ
μετείχαν: ο κ. Marc Me
ezvinsky, Maanaging Direector της Eagglevale Partn
ners, Managiing Partner
της IInvel Real Estate, ο κ. Γιώργος
Γ
Λογ
γοθέτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ττου Ομίλου Libra, ο κ.
Andrrew Rabino
owitz, Partneer & Chief Op
perating Offiicer της Marrathon Assett Managemen
nt, ο κ. Scottt D. Krase,
Portffolio Manageer and Seniorr Partner της Oak Hill Ad
dvisors, ο κ. William Vrrattos, Partn
ner & Portfoliio Manager
της Y
York Capitall Managemen
nt και ο κ. Jason New, Senior Man
naging Direcctor of Black
kstone; Head
d of Special
Situaation Investin
ng of GSO Capital Partnerrs.
ό η Ελλάδα έχει πραγμα
ατοποιήσει αξιοθαύμαστη
α
η βελτίωση σ
στην οικονομ
μία και στον τομέα των
Όλοι ανέφεραν ότι
θρωτικών αλλαγών
αλ
και ομόφωνα εξέφρασαν
ε
ότι αυτές πρρέπει να συννεχιστούν, δδιότι οι μετα
αρρυθμίσεις
διαρθ
αποδδίδουν και είναι
ε
επωφελλείς για τη χώρα. Οι επενδύσεις
ε
δδημιουργούν θέσεις εργα
ασίας και μ
μπορούν να
βοηθ
θήσουν στη μείωση
μ
της ανεργίας,
α
που
υ είναι ιδιαίττερα υψηλή κκυρίως στου
υς νέους. Όμω
ως, η παρούσ
σα πολιτική
αντιπ
παράθεση επ
πισκιάζει τα επιτεύγματα
ε
α της Ελλάδος και δημιουυργεί λάθος εεντυπώσεις. Λόγω του βεελτιωμένου
προφ
φίλ και τωνν προοπτικώ
ών της Ελλά
άδος, οι επεενδυτικοί οίίκοι έχουν αρχίσει να υλοποιούν επενδύσεις
μακρ
ροπρόθεσμου
υ χαρακτήρα.. Ενώ παλαιό
ότερα οι επεννδύσεις ήτανν κυρίως σε κκρατικά ομόλλογα, τώρα εείναι και σε
τομείς όπως η εννέργεια, τουρ
ρισμός, ακίνη
ητα, τράπεζεες. Και στη νναυτιλία, τηνν οποία όμωςς οι επενδυτέές θεωρούν
όσμιας δρασττηριότητας όπου
ό
η Ελλάδ
δα έχει ηγετικκή θέση. Η π
παρούσα αβεβ
βαιότητα έχεει αρνητική
σαν κκλάδο παγκό
επίπττωση στις αποτιμήσεις,
α
πράγμα πο
ου τελικά απ
ποβαίνει σε βάρος της χώρας, διόττι όταν το ρ
ρίσκο είναι
μεγα
αλύτερο, οι επενδυτές είναι λιγότεεροι και ζη
ητούν μεγαλλύτερες αποοδόσεις. Υπά
άρχει σήμερ
ρα μεγάλος
αντα
αγωνισμός μεεταξύ χωρώνν για την προσέλκυση επεενδυτικών κεφ
φαλαίων. Κα
ατά συνέπεια
α η κάθε χώρα
α πρέπει να
προσ
σφέρει ένα ανταγωνιστι
α
ικό, ελκυστικκό και σταθ
θερό περιβάλλλον για να
α προσελκύσ
σει επενδύσεεις. Όλοι οι
συμμ
μετέχοντες στο
σ πάνελ εξξέφρασαν τη
η γνώμη ότιι η Ελλάδα π
παρουσιάζειι πολλές επεενδυτικές ευκαιρίες και
στελέέχη τους επισ
σκέπτονται συχνά
σ
την Ελλλάδα σε ανα
αζήτηση τουςς. Τόνισαν τη
ην αξία της π
πολιτικής στα
αθερότητας
και α
ανέφεραν ότι σε περίπτωσ
ση εξόδου τη
ης Ελλάδος απ
πό το Ευρώ θ
θα αναθεωροούσαν τα επεενδυτικά τουςς σχέδια.
Ο κ. Scott D. Krase,
K
Portfo
olio Manager and Sen
nior Partnerr της Oak H
Hill Advisorss δήλωσε: «Η Oak Hill
ε
ένας μα
ακροπρόθεσμος επενδυττής στην Ελλλάδα, έχοντα
ας επενδύσεει σε διάφορ
ρους τομείς
Advisors, OHA, είναι
ά τη διάρκεια
α των ετών.. Η OHA είνα
αι ικανοποιη
ημένη με τηνν μέχρι τώρα
α υλοποίηση
η των οικονο
ομικών και
κατά
διαρθ
θρωτικών μεταρρυθμίσεεων, η συνέχχιση των οπο
οίων είναι κκρίσιμης σημ
μασίας. Η OH
HA συνεχίζει να βρίσκει
ενδια
αφέρουσες ευκαιρίες
ε
σε όλα τα επίπ
πεδα της κεφ
φαλαιακής δδιάρθρωσης αρκετών Ελλληνικών επιιχειρήσεων,
ιδιαίττερα εκείνω
ων με ισχυρέές ομάδες maanagement. Αναζητούμεε ευκαιρίες π
που μπορούνν να αξιοποιήσουν την
εμπεειρία που έχο
ουμε αποκτή
ήσει σε πολλλούς κλάδου
υς με ομάδεςς managemeent που ψάχχνουν για μα
ακροχρόνια
συνεεταίρους».
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Σε ειδική παρέμ
μβαση του, ο κ. John Paulson,
P
President & P
Portfolio M
Manager τηςς Paulson & Co. Inc.,
υφαίου επεννδυτικού σχή
ήματος, με σημαντικές
σ
εεπενδύσεις σ
στην Ελλάδα
α, δήλωσε: «Η Ελλάδα
επικεεφαλής κορυ
βρίσκεται στο ξεκίνημα μιας αξιοσημείωττης μεταστρο
οφής. Το ΑΕ Π μεγαλώνει και η εργασ
σία αυξάνετα
αι. Το τρίτο
Π ήταν το μεγαλύτερο στην
σ
Ευρωζώ
ώνη. Οι μετα
αρρυθμίσεις αποδίδουν. Αυτό που χρ
ρειάζεται η
τέταρτο του ΑΕΠ
άδα τώρα είναι πολιτικ
κή σταθερόττητα. Είναι πολύ νωρίςς για νέες εεκλογές. Η αβεβαιότητα
α είχε σαν
Ελλά
αποττέλεσμα την πτώση του χρηματιστηρ
χ
ρίου και την αναβολή
α
τωνν νέων επενδ
δύσεων. Η κα
αλύτερη πορ
ρεία δράσης
είναιι να μεταθέσουμε τις εκλογές έως τονν Ιούνιο του 2016 και να δώσουμε σττην τρέχουσα
α πολιτική χρ
ρόνο για να
εργα
αστεί. Η ανά
άπτυξη της πολιτικής βεβαιότητας
β
α να επιταχχυνθεί το 2
2015 και το
ο 2016 και
πιθανότατα
περισ
σσότερες θέσεις εργασία
ας θα δημιου
υργηθούν. Είίμαστε έτοιμ
μοι να επενδύσουμε περιισσότερο σττην Ελλάδα.
Αλλά
ά χρειαζόμασ
στε πολιτική σταθερότηττα. Τα επενδ
δυτικά μας σ
σχέδια βρίσκ
κονται αυτή τη στιγμή εεν αναμονή
των αποτελεσμά
άτων των προεδρικών εκ
κλογών. Μόλλις επιτευχθεεί η σταθερό
ότητα θα ενττείνουμε τις επενδύσεις
μας»».
υ Δικηγορικο
ού Γραφείου
υ Σ. & Α. Παπ
παδημητρίου & Συνεργάττες κατά τη
ο κ. Ευάγγελος Λάκατζης , Partner του
κεια της ομιλίας του μεε τίτλο «Πρό
όσφατες εξελίξεις στο
ο χώρο των
ν επενδύσεω
ων Venture Capital &
διάρκ
Priva
ate Equity»
» δήλωσε: «Η
« ενσωμάττωση της Ευρωπαϊκής
Ε
Οδηγίας γιια τους Δια
αχειριστές Ο
Οργανισμών
Εναλλλακτικών Επ
πενδύσεων (AIFMD)
(
στα
α κράτη μέλη
η της Ευρωπα
αϊκής Ένωση
ης δημιούργη
ησε ένα εναρ
ρμονισμένο
ρυθμ
μιστικό και εποπτικό
ε
πλα
αίσιο αναφορικά με το χώρο
χ
του ven
nture capital – private equity. Αυτό το γεγονός
επιδρ
ρά, όχι μόνο στο πως θα
α λειτουργούνν εφεξής οι διαχειριστές
δ
ς επενδυτικώ
ών οχημάτωνν (funds) αλλλά και στον
τρόπ
πο που οι επ
πενδυτές θα επιλέγουν και παρακολο
ουθούν τις εεπενδυτικές τους δραστη
ηριότητες. Π
Παρόλο που
είναιι νωρίς για την εξαγωγ
γή συμπερασ
σμάτων, υπά
άρχουν σαφ
φείς ενδείξειςς για τις κυ
υριότερες αλλλαγές που
επέρ
ρχονται στονν εν λόγω χώ
ώρο».
eek Banking
g: Sector Rev
view & Prosspects” ήτανν ο τίτλος τηςς ομιλίας του
υ κ. Γιώργου
υ Ζανιά, Πρόεδρου της
“Gre
Εθνικ
κής Τράπεζα
ας της Ελλά
άδος και τηςς Ελληνικής Ένωσης Τρραπεζών. Ο κύριος Ζανιιάς υποστή
ήριξε ότι οι
ελληννικές τράπεζζες έχουν στα
αθεροποιηθεεί και αποκα
ατέστησαν τη
ην ισχύ τους,, ενώ λειτουρ
α οικονομία
ργούν σε μια
που εείναι τώρα σταθεροποιη
σ
μένη και ανα
απτύσσεται. Η αποκατά σταση της δύναμης των τραπεζών επ
πιτεύχθηκε
μέσω
ω δυο Αυξήσεων Μετοχικ
κού Κεφαλαίίου και άλλω
ων δράσεων εενίσχυσης τη
ης κεφαλαιακής βάσης τους, καθώς
και μέσω συγχω
ωνεύσεων κα
αι μείωσης του λειτουρ
ργικού τους κόστους. Η αποκατάσ
σταση της ισ
σχύος τους
ρόσφατη Asset Quality Review καιι τα stress tests της Ε
Ευρωπαϊκής Κεντρικής
επιβεεβαιώθηκε από την πρ
Τράπ
πεζας. Σημα
αντικά bufferrs υπάρχουν για την ανττιμετώπιση ττης τελευταίας πρόκλησ
σης, που δεν είναι άλλη
από την συνεχιζόμενη, αν κα
αι επιβραδυννόμενη αύξη
ηση των μη εξυπηρετούμ
μενων δανείίων, ενώ η κ
κερδοφορία
αξιοποίησης των συνεργ
γείων που
τους αποκαθίστταται μέσω μείωσης του κόστουςς του ρίσκοου, μέσω α
κύπτουν από
ό τις συγχωννεύσεις, καθώ
ώς και από τη
τ μείωση τω
ων επιτοκίω
ων καταθέσεω
ων, την αποκ
κατάσταση
προκ
κάπο
οιων προμηθ
θειών και τηνν σταδιακή αποκατάστα
α
ση χορήγηση
ης δανείων.
el Discussion: Ελληνικό
ό Τραπεζικό
ό Σύστημα: Στρατηγική
Σ
ή και προοπτικές για το
ο μέλλον
Pane
Το π
πάνελ συντό
όνισε ο κ. To
om Buerkle, Internationaal Editor του
υ Institutionaal Investor.
Στο π
πάνελ συμμ
μετείχαν: ο κ. Χρήστος Σκλαβούνη
ης, Πρόεδροςς Ταμείου Χρ
ρηματοπιστω
ωτικής Σταθεερότητας, ο
κ. Πέέτρος Κατσούλας, Geneeral Managerr, Group Strattegy, membeer of the Grou
up’s Executivve Board, τηςς Eurobank
Ergasias, ο κ. Da
avid Vailant,, Director της BNP Paribas, ο κ. Hub
bert Vannierr, Managing Director, Head of M&A,
Financial Insttitutions in Europe,
E
Midd
dle East & Afrrica της Deuttsche Bank, ο κ. Julien Petit, Managin
ng Director
for F
της G
Goldman Sacchs και ο κ. Andreas
A
Ma
atthaeus, Maanaging Direector, Head o
of EMEA Corp
porate Finan
nce of Bank
της A
America Merrill Lynch.
πεζικός τομέέας έχει υπο
οστεί θεαµαττική βελτίωσ
ση τον τελευ
υταίο χρόνο μέσω μιας σ
σημαντικής
Ο ελλληνικός τραπ
προσ
σπάθειας ανα
αδιάρθρωσης για ένα κα
αλύτερο μακκροοικονομικκό περιβάλλοον. Οι μεγαλλύτερες τράπ
πεζες έχουν
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επιδεείξει την ικαννότητά τουςς για αύξηση ίδιων κεφαλλαίων, επιστρ
τροφή στο αννώτερο χρέο
ος της αγοράς και έχουν
περά
άσει επιτυχώςς το AQR και το Ευρωπαϊκκό τεστ κόπω
ωσης.
τές τους, έχχουν βελτιώ
τράπεζες έχο
ουν εκσυγχρονίσει τις δραστηριότη
δ
ώσει περαιτέέρω τη θωρ
ράκιση του
Οι τρ
ισολο
ογισμού τουςς και των μη εξυπηρετού
ύμενων δανείίων διαχείρισ
σης, ανοίγονττας το δρόμο
ο για την ανα
ανέωση της
κερδδοφορίας. Ο τρ
ραπεζικός το
ομέας είναι πλέον
π
σε θέση
η να υποστηρρίξει την ανά
άκαμψη της ελλληνικής οικο
ονομίας και
να πρ
ροσφέρει σημ
μαντικές ευκ
καιρίες στουςς επενδυτές.
el Discussion: Ελληνικό
ό Τραπεζικό
ό Σύστημα: Η Αναδιάρθ
θρωση των Δ
Δανείων ωςς Ευκαιρία Α
Ανάπτυξης
Pane
πάνελ συντό
όνισε ο κ. Πάνος
Π
Παπά
άζογλου, Cou
untry Managging Partner Greece – CSE South Clusster Leader
Το π
της E
EY.
Στο π
πάνελ συμμ
μετείχαν: ο κ. Χρήστος Σκλαβούνη
ης, Πρόεδροςς Ταμείου Χρ
ρηματοπιστω
ωτικής Σταθεερότητας, ο
κ. Πέέτρος Κατσούλας, Geneeral Managerr, Group Strattegy, membeer of the Grou
up’s Executivve Board, τηςς Eurobank
Ergasias, ο κ. Θεόφιλος
Θ
Κω
ωνσταντινίίδης, Seniorr Advisor too the CEO τη
ης Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Alex
ging Directorr της Citi και ο κ. Στέφαν
νος Παπαπα
αναγιώτου, Managing D
Director της U
UBS AG.
Prettzner, Manag
ο κ. Παπάζογλο
ου δήλωσε: «Σε
« συνέχεια
α του πιο εκττεταμένου π
προγράμματο
ος προσαρμο
ογής στον αννεπτυγμένο
μο, η Ελλάδα
α βρίσκει τονν εαυτό της για
γ άλλη μια φορά σε ένα
α κρίσιμο στταυροδρόμι, ακόμη πιο κ
κρίσιμο από
κόσμ
αυτό
ό που αντιμεετώπιζε το 2011‐12.
2
Τρεεις είναι οι κρίσιμοι
κ
παρράγοντες που
υ θα καθορίίσουν το δρό
όμο που θα
πάρεει Ελλάδα τα
τ επόμενα
α χρόνια. Πρώτα,
Π
το επίπεδο τη
ης πολιτικήςς σταθερόττητας – ή η έλλειψη
αυτή
ής. Δεύτερονν, οι ρυθμοίί ανάπτυξης των εμπορικών μας ετταίρων, κυρίίως στην Ευ
υρωζώνη, απ
π 'όπου τα
τελευ
υταία νέα δεεν είναι διόλο
ου ενθαρρυνντικά. Τέλος, η προθυμία
α των δανεισττών μας να σ
συνειδητοπο
οιήσουν ότι
ένα πολύ πιο ισ
σορροπημένο
ο μείγμα μεεταξύ οικονο
ομικής λιτόττητας και διαρθρωτικήςς μεταρρύθμ
μισης είναι
ραίτητο για τη
τ συνέχιση της εκκολαπ
πτόμενης αννάπτυξης στη
ην Ελλάδα. Ο
Οι προσεχείςς μήνες σίγου
απαρ
υρα δεν θα
είναιι εύκολοι!». Κλείνοντας την ομιλία του,
τ
ο κ Παπ
πάζογλου πρ όσθεσε: « Αξξίζει να σημεειωθεί πόσο σημαντική
είναιι η πρωτοβου
υλία της Cap
pital Link στη
η διοργάνωσ
ση αυτής τηςς ημερίδας. Π
Πράγματι, αυ
υτή η προσπάθεια είναι
αξιέπ
παινη δεδομέένου ότι χτίζει μια γέφυρ
ρα μεταξύ τηςς ελληνικής εεπιχειρηματιικότητας καιι των ΗΠΑ».
O κ. Pretzner δή
ήλωσε: «Η εκ
κτεταμένη οικονομική
ο
ύφεση στην Ε
Ελλάδα και ττα υψηλά πο
οσοστά ανερ
ργίας έχουν
γήσει σε αύ
ύξηση τα Ελληνικά
Ε
μη
η εξυπηρετο
ούμενα δάνεεια που αυ
υτή τη στιγ
γμή ξεπερνο
ούν τα 73
οδηγ
δισεκ
κατομμύρια ευρώ. Οι τέέσσερις Ελλη
ηνικές συστη
ημικές τράπ
πεζες μετά τη
ην εκ νέου κεφαλαιοπο
οίησή τους‐
επικεεντρώνονται στην επανα
αλαμβανόμεννη κερδοφορία, η οποία
α επηρεάζετται από σημα
αντικές ζημίίες δανείων
εξαιττίας της επ
πιδείνωσης της ποιότηττας του εννεργητικού. Το πάνελ μας συζήτη
ησε πώς οιι τράπεζες
μεγισ
στοποιούν την
τ
αξία απ
πό μια οικοννομική προο
οπτική με τ α μη‐εξυπηρ
ρετούμενα δ
δάνεια να π
προχωρούν,
βασιιζόμενοι σε λύσεις
λ
που έχχουν εφαρμο
οστεί σε άλλλες περιπτώσ
σεις όπως σττην Ιρλανδία
α και την Ισπ
πανία, όπως
π.χ. π
πωλήσεις μη
η‐εξυπηρετού
ύμενων δανεείων και δημ
μιουργία δομ
μών που διαχχωρίζουν τηνν «κακή τράπ
πεζα» ή τις
μη βασικές μονά
άδες. Επιπροσθέτως, η Citi
C αντλεί τη
ην εμπειρία ττης από το επιτυχημένο
ο προηγούμεενο της Citi
dings η οποίία μείωσε το
τ ενεργητικ
κό της από $ 650 δισεκκατομμύρια (στο τέλοςς του 2008) σε $ 103
Hold
δισεκ
κατομμύρια (30 Σεπτεμβ
βρίου 2014)»».
ΣΙΑ ΔΙΑΣΚΕ
ΕΨΗ ΣΤΡΟΓΓ
ΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠ
ΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
Τ ΝΑΥΤΙΛΙΙΑ
ΕΤΗΣ
τρικός Ομιλ
λητής αυτή
ής της ενό
ότητας ήτα
αν ο Υπουρ
ργός Ναυτιλ
ιλίας και Α
Αιγαίου κ. Μ
Μιλτιάδης
Κεντ
Βαρβ
βιτσιώτης, ο οποίος πα
αρουσίασε “Greece
“
As A Global Shiipping And Transporta
ation Hub” κ
και δήλωσε:
Ο κ.. Βαρβιτσιώ
ώτης είπε «Παρά
«
τις δυσκολίες
δ
τό
όσο στο εσ
σωτερικό όσ
σο και στο π
παγκόσμιο οικονομικό
περιβ
βάλλον, η Ελλληνική ναυ
υτιλία κατόρ
ρθωσε να δια
ατηρήσει τη
η διεθνή θέσ
ση της. Συνη
ηθίζουμε να λέμε ότι η
απόδ
δοση του ναυ
υτιλιακού το
ομέα φαίνετα
αι από το γεγ
γονός ότι κα
ατά τη διάρκ
κεια της εποχχής της προβ
βληματικής
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ελληννικής οικονο
ομίας, ήταν ο μόνος τομ
μέα στην Ελλλάδα πού δεεν έφτασε σ
σε υψηλά επ
πίπεδα ανεργ
γίας. Χωρίς
καμία αμφιβολία
α, η ναυτιλία
α έχει αναγνω
ωριστεί ως ένα
έ μη‐διαπρραγματεύσιμ
μο, ιστορικό, εθνικό, οικο
ονομικό και
ατηγικό πλεο
ονέκτημα, το
ο οποίο πρέπ
πει να παραμ
μείνει ανταγω
ωνιστικό. Επ
πίσης τόνισε ότι «η Ελλά
άδα αλλάζει
στρα
στο π
πλαίσιο μιαςς συνολικής στρατηγικής για την οιικονομική αννάπτυξη καιι τη δημιουρ
ργία νέων κεερδοφόρων
επενδύσεων, συ
υμπεριλαμβα
ανομένου το
ου τομέα των λιμανιιών, αναμέννει ότι η συνεχιζόμεννη διεθνής
αγωνιστική διαδικασία
δ
υπ
ποβολής προ
οσφορών για
α την απόκτη
ηση των μεττοχών του κεεφαλαίου τω
ων μεγάλων
αντα
ελληννικών λιμανιών του Πειρ
ραιά και της Θεσσαλονίκ
κης, θα οδηγή
ήσει σε μια α
αμοιβαία επω
ωφελή συμφ
φωνία, τόσο
για ττην Ελλάδα και τους επ
πενδυτές και, μεταξύ άλλλων, θα ενιισχύσει τη θ
θέση και τονν ρόλο των Ελληνικών
λιμαννιών και τιςς δυνατότηττες ανάπτυξή
ής τους ως κόμβοι και διαμετακομ
μιστικά κένττρα για την Ανατολική
Μεσό
όγειο, τα Βαλλκάνια και την
τ Κεντρική
ή Ευρώπη. Το
ο εξαιρετικά επιτυχημένο
ο παράδειγμ
μα των επενδ
δύσεων της
COSC
CO στο λιμά
άνι του Πειρ
ραιά, το οπο
οίο σύμφωνα
α με τη νέα
α συμφωνία που υπογράψαμε την περασμένη
εβδο
ομάδα αναμέννεται να φτά
άσουν τα 230
0 εκατομμύρ
ρια ευρώ, ανοοίγει το δρόμ
μο».
τήσια διάσκ
κεψη στρογ
γγυλής τραπ
πέζης για τις
τ παγκόσμ
μιες ναυτιλ
λιακές αγορές, πραγματτοποιήθηκε
Η ετ
έπειττα από τις απογευματιινές Συνεδρίίες του 16ου
υ Ετήσιου Ε
Επενδυτικού
ύ Συνεδρίου της Capitaal Link. Τις
ευκα
αιρίες και προκλήσεις στη
ην παγκόσμια ναυτιλιακ
κή αγορά συζζήτησαν οι κ
κκ. Γιάννης Κούστας, Π
Πρόεδρος &
Διευθ
θύνων Σύμβ
βουλος της Danaos Corp
poration (NY
YSE:DAC), Γιιάννης Λυκ
κούρης, Διευ
υθύνων Σύμβ
βουλος της
Doriaan Gas Ltd. (NYSE: LPG
G), Αριστείδ
δης Πίττας, Πρόεδρος & Διευθύνω
ων Σύμβουλλος της Eurroseas Ltd.
(NASSDAQ: ESEA), Fred Gorrdon, Seniorr Vice President of Corrporate Affaiirs της Navvios Maritime Holdings
(NYSSE:NM) και Paul
P
Durham
m, Chief Finaancial Officerr της Tsakoss Energy Navvigation Ltd. (NYSE:TNP)). Το πάνελ
συνττόνισε η κα. Christa
C
Volp
picelli, Manaaging Directo
or της Citi.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Lead
d Sponsors: Citi, Tsakoss Energy Nav
vigation Ltd
d (TEN)
Gran
nd Sponsorss: BNP Paribas, Deutschee Bank, EY, Goldman Sach
hs
Spon
nsors: Δικηγ
γορικό Γραφεείο Σ. & Α. Πα
απαδημητρίο
ου & Συνεργ άτες, Bank o
of America – Merrill Lyncch, Calamos
Invesstments, Dan
naos Corporaation, Euroseeas, Euroban
nk Ergasias, G
Grivalia Prop
perties, Ελληνικά Πετρέλλαια, Lamda
Deveelopment, Όμιλος Libra, Μαχάς & Συνεργάτες Δικηγορική
Δ
Ε
Εταιρία, Εθννική Τράπεζα
α της Ελλάδ
δος, Εθνική
Πανγ
γαία ΑΕΕΑΠ,, Navios Marritime Holdin
ngs Inc., ΟΠΑ
ΑΠ Α.Ε., Οργγανισμός Τηλλεπικοινωνιώ
ών της Ελλά
άδος (ΟΤΕ),
ΔΕΗ Α.Ε., Reed Sm
mith και UBS
S.
porting Spon
nsors: Atlantic Bank και First Athenss
Supp
ΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟ
Διεθ
θνή Media: BarclayHedge
B
e, Barron’s, The
T Huffingto
on Post, The Maritime Exxecutive και T
The Nationall Herald
Ομογ
γενειακά Media: Antenn
na Satellite, ENIMEROSI
E
– apo.gr, Insttitutional Invvestor και Reeadpoint.gr
ΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΟΡ
Παρα
αδοσιακά, το
ο Συνέδριο δίνει τη δυναττότητα σε πο
ολλούς φορεείς να συμβά
άλουν στη διο
οργάνωση κ
και επιτυχία
του. Οι φετινοί φορείς
φ
υποσ
στήριξης ήτα
αν: το Hellen
nic Initiative,, το Americaan Hellenic IInstitute, thee European
ber of Commeerce of New York,
Y
το European Institu
ute, the Greeek American Chamber of Commerce,
American Chamb
Hellenic Ameerican Bank
kers Associattion, το Helllenic Ameriican Women
n's Council, το Hellenicc American
το H
Busin
ness Networrk, το Hellen
nic American
n Chamber of
o Commercee in New Yo
ork, το Helleenic Americaan Lawyers
Association και το
τ Leadership
p 100.
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OOPERATION
N WITH
IN CO

USPICES
UNDER THE AU

ΥΛΙΚ
ΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΙΟΥ
Μπορείτε να έχεετε πρόσβασ
ση μέσω του
υ διαδικτύου
υ στο 100 σελίδων Λεεύκωμα της Capital Link
k, το οποίο
ους συμμετέχχοντες του Συνεδρίου,
Σ
σττις επενδυτιικές τράπεζεες, στους οργ
γανισμούς υπ
ποστήριξης
διανεεμήθηκε στο
του, καθώς και στα
σ Ελληνικά Προξενεία
α που βρίσκο
ονται στην Α
Αμερική. Το Λ
Λεύκωμα πεεριλαμβάνει άρθρα από
υφαία κυβερνητικά στελλέχη στην Ελλλάδα και τιςς ΗΠΑ, ενδειικτικά αναφέροντας, τον κ. Αντώνη
η Σαμαρά,
κορυ
Πρωθυπουργό της
τ Ελλάδας,, τον κ. Μιλ
λτιάδη Βαρ
ρβιτσιώτη, Υπουργό Να
αυτιλίας & Αιγαίου, τονν κ. Γκίκα
δούβελη, Υπ
πουργό Οικο
ονομικών, το
ον κ. Χρήστο Σταϊκούρ
ρα, Αναπληρω
ωτή Υπουργ
γό Οικονομικ
κών, τον κ.
Χαρδ
Ασημ
μάκη Παπα
αγεωργίου, Υφυπουργό Περιβάλλονντος, Ενέργεειας και Κλιιματικής Αλλλαγής, τον κ. Κωστή
Χατζζηδάκη, πρώ
ώην Υπουργ
γό Ανάπτυξης και Μέλοςς του Ελληνιικού Κοινοβο
ουλίου, τον κ. Daniel P
Pearce, U.S.
Ambassador in Greece,
G
τον κ. Χρίστο Πα
αναγόπουλο
ο, Πρεσβευτή
ή της Ελλάδο
ος στις ΗΠΑ, τον πρέσβυ κ. Γιώργο
όπουλο, Γενιικό Πρόξενο της Ελλάδοςς στη Νέα Υό
όρκη, τον κ.. Στέφανο Η
μβουλο της
Ηλιό
Ησαϊα, Διευθύνοντα Σύμ
Enterprise Greecce, τον κ. Andrew
A
Cuom
mo, Governo
or of the Staate of New Y
York, τον κ. Andrew Liv
veris, Dow
mical, U.S. Se
enator Kirstten E. Gillibrrand, U.S. Se
enator Charlles E. Schum
mer, Mr. Dea
an G. Skeloss, New York
Chem
Senaator, Congre
essman Guss M. Bilirak
kis, Congresswoman C
Carolyn B. Maloney, C
Congressma
an John P.
Sarb
banes, Congrresswoman Niki Tsonga
as, Assembllywoman Niicole Malliottakis, Mrs. A
Aravella Sim
motas, New
York
k State Assem
mblymemberr, Mr. Frank Skatardos, New York SState Assemb
bly member, Congressm
man John P.
Sarb
banes, κ. Joh
hn Catsimatiidis, Red App
ple Group, κα
αι άλλους.
άσεις, φωτογ
γραφίες και β
βίντεο των ο
ομιλητών θα είναι διαθέσ
σιμες στην
Το Λεύκωμα και όλες οι ομιλίίες, παρουσιά
σελίδα του Συνεδρίου:
Σ
htttp://forumss.capitallink.ccom/greece//2014
ιστοσ
περισσότερες πληροφο
ορίες, παρακ
καλούμε απ
πευθυνθείτεε:
Για π
ΑΘΗ
ΗΝΑ ‐ κα. Όλγ
γα Μπορνόζη
η / κα. Μαρίία Χερχελετζζή
Τηλ: +30 210 610
0 9800 ‐ Emaail: ContactGR@capitallin
nk.com
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ‐ κ. Νίκο Μπορννόζη / κα. Ελλένη Μπέη
Y@capitallink
k.com
Τηλ. +1 212 661 75 66 ‐ Emaiil: ContactNY
περισσότερες λεπτομέρ
ρειες και εκ
κτενείς πληροφορίες, π
παρακαλούμ
με επισκεφθ
θείτε:
Για π
Την ιιστοσελίδα της
τ CAPITAL LINK: www..capitallink.ccom
Την ιιστοσελίδα Συνεδρίων
Σ
τη
ης CAPITAL LINK:
L
www.ccapitallinkforrum.com
ΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
Τ
CAPITA
AL LINK
Η ΤΑ
Με έδρα τη Νέα
Ν
Υόρκη και παρου
υσία στο Λονδίνο,
Λ
σττην Αθήνα και στο Ό
Όσλο, η Caapital Link
στηριοποιείται από το 19
995 στον τομ
μέα των Επεννδυτικών Σχέέσεων και τη
ης Επικοινωννίας (Investo
or Relations
δρασ
& Financial Com
mmunication
ns) (www.ccapitallink.co
om). Παράλλληλα διοργα
ανώνει ετησ
σίως μία σ
σειρά δέκα
η Νέα Υόρκη
η, το Λονδίννο και την Α
Αθήνα που α
αφορούν στο
ους κύριους τομείς της
Επεννδυτικών Συννεδρίων στη
δρασ
στηριότητάς της (www.capitallinkforrum.com). Μεεταξύ αυτώνν το Ετήσιο C
Capital Link Invest in Greeece Forum
στη Ν
Νέα Υόρκη, ένα
έ Συνέδριο
ο θεσμός με προϊστορία 16 ετών, το οποίο έχει κ
καθιερωθεί ω
ως η κύρια π
πλατφόρμα
μέσω
ω της οποία
ας οι Αμερικ
κανοί επενδυ
υτές ενημερώ
ώνονται για
α τις εξελίξεεις και προο
οπτικές στηνν Ελληνική
οικοννομία καθώςς και για τις επενδυτικές και επιχειρη
ηματικές προοοπτικές.
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