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Eκτύπωση

Επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη για την Ελλάδα
∆ιοργανωτής είναι το NYSE Euronext και θα παραβρεθεί και ο υπουργός Ανάπτυξης.
Του Ανέστη Ντόκα

Την µεθεπόµενη Πέµπτη 29 Νοεµβρίου στη Νέα Υόρκη πραγµατοποιείται το τελευταίο µεγάλο επενδυτικό συνέδριο µε
θέµα την Ελλάδα για το 2012 µε τη συµµετοχή των εξής διεθνών τραπεζών: Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse
First Boston, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank και JP Morgan. Το 14ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριό µε θέµα
«Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα» διοργανώνεται από την Capital Link και το NYSE Euronext στη Νέα Υόρκη την Πέµπτη
29 Νοεµβρίου 2012.Το φετινό Συνέδριο γίνεται σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη και σηµαντική στιγµή για την Ελλάδα, όπου η
ανάγκη για εξωστρέφεια και αξιόπιστη επικοινωνία προς την παγκόσµια επενδυτική κοινότητα αποτελούν αναγκαιότητα.Το
Συνέδριο υποστηρίζουν επίσης και όλοι οι σηµαντικοί οµογενειακοί οργανισµοί.
Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδοµών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, θα είναι Κεντρικός Οµιλητής
του Συνεδρίου τη Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2012. ∆εδοµένου ότι ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης επιβλέπει όλα τα µεγάλα έργα
και προγράµµατα που θα επαναφέρουν την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, η συµµετοχή του και οµιλία του είναι ιδιαίτερης
σηµασίας για το διεθνές επενδυτικό κοινό που θα τη παρακολουθήσει. Την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου, η Ελληνική
αντιπροσωπεία θα κηρύξει την λήξη των εργασιών της ηµέρας χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης (Closing Bell) στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, µία τελετή που µεταδίδεται σε εκατοµµύρια τηλεθεατές παγκοσµίως. Εκτός του κ.
Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη θα παραβρεθούν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ασηµάκης Παπαγεωργίου, πρόεδρος του ΟΠΑΠ
Κων/νος Λουρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΥ∆ΑΠ Στέλιος Σταυρίδης, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου οικονοµικών
Γιώργος Μέργος, ο διευθύνων σύµβουλο του ΤΑΙΠΕ∆ Ιωάννης Εµίρης, η κα Ράνια Αικατερινάρη αναπληρώτρια
διευθύνουσα σύµβουλος ∆ΕΗ, ο κ. Χαράλαµπος Μαζαράκις οικονοµικός διευθυντής του ΟΤΕ, και ο διευθύνων σύµβουος
της ΓΕΚ Τέρνα Γιώργος Περιστέρης. Το Ετήσιο Συνέδριο έχει καθιερωθεί ως θεσµός και είναι το µοναδικό Επενδυτικό
Συνέδριο µε θέµα την Ελλάδα που διοργανώνεται εκτός Ελλάδας µε τόσο µακρά και επιτυχηµένη προϊστορία. Φέτος, εκτός
από ενηµέρωση σχετικά µε την κυβερνητική οικονοµική πολιτική και τους στόχους, την κεφαλαιαγορά, το Χρηµατιστήριο
και τους κύριους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα δοθεί έµφαση όχι µόνο στις προσπάθειες της
νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης αλλά και σε αυτές που γίνονται γενικά στη Ευρώπη προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κρίση
χρέους στην Ευρωζώνη. Με καλεσµένους προσωπικότητες από την Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή θα παρουσιαστεί η
Ελληνική διάσταση µέσα από την Ευρωπαϊκή προοπτική.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΤΙΣ 29/11
Η προσέλκυση επενδύσεων στόχος του 14ου Επενδυτικού
Συνεδρίου της Capital Link
22/11/2012

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Χόρστ Ράιχενµπαχ θα συµµετάσχουν µε
οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης.
Με στόχο την αναλυτική παρουσίαση της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, των µεταρρυθµίσεων, του προγράµµατος
ιδιωτικοποιήσεων και την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προσέλκυση επενδύσεων, διεξάγεται
το 14ο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link µε θέµα «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα», στις 29 Νοεµβρίου 2012, στο Metropolitan Club
στη Νέα Υόρκη.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελλάδος σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και έχει την ενεργό υποστήριξη των µεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών τραπεζών, των
πιο σηµαντικών ελληνοαµερικανικών οργανώσεων καθώς και πολλών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
Χόρστ Ράιχενµπαχ θα συµµετάσχουν µε οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης.
Το κοινό του συνεδρίου περιλαµβάνει Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής
απόδοσης, όπως αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικέςτράπεζες, χρηµατιστές και
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τα εγκαίνια του συνεδρίου θα γίνουν από τον Ανδρέα Λιβέρη, διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Corporation και πρόεδρο της
Hellenic Initiative, που θα είναι ο κύριος οµιλητής στο επίσηµο δείπνο της Τετάρτης 28 Νοεµβρίου. Καλεσµένοι είναι επιφανείς
επιχειρηµατίες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και τις Ηνωµένες Πολιτείες και τιµώµενο πρόσωπο τον υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελληνικής Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Εκτός από τον υπουργό
Ανάπτυξης την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκης
Παπαγεωργίου, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών Γεώργιος Μέργος, ο Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΙΤ του υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Νικόλαος Μαντζούφας, ο Αριστείδης Συγγρός, πρόεδρος του Invest
in Greece, ο Ιωάννης Εµίρης, διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου.
Στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν
ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Παρασκευή, 30 Νοεµβρίου 2012, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµο γεύµα εργασίας προς τιµήν
του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστή Χατζηδάκη, των ελληνικών εισηγµένων
εταιρειών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο 14ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο. Στη συνέχεια, ο
υπουργός Κωστής Χατζηδάκης θα χτυπήσει το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης της Παρασκευής, 30 Νοεµβρίου 2012.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metropolitan Club
Ετήσιο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη «Οικοδοµώντας µία
Νέα Ελλάδα»
22/11/2012

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Horst Reichenbach θα συµµετάσχουν µε
οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης
Με τίτλο «Οικοδοµώντας µία Νέα Ελλάδα» και µε στόχο την αναλυτική επισκόπηση της
κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής, των µεταρρυθµίσεων και στόχων, καθώς και του
προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και επενδύσεων και την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών
που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προσέλκυση επενδύσεων διεξάγεται το ετήσιο συνέδριο της
Capital Link στις 29 Νοεµβρίου 2012, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη. Η συµµετοχή έχει
ήδη ξεπεράσει τα 800 άτοµα ενώ εντυπωσιακός είναι ο κατάλογος των οµιλητών.
Το Συνέδριο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελλάδος σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, και έχει την ενεργό υποστήριξή των µεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών τραπεζών, των
πιο σηµαντικών Ελληνοαµερικανικών οργανώσεων καθώς και πολλών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
Horst Reichenbach θα συµµετάσχουν µε οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης.
Το κοινό του Συνεδρίου περιλαµβάνει Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής
απόδοσης, όπως αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηµατιστές και
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Ενδεικτικά αναφέροντας µερικά από τα funds που συµµετέχουν: Alliance Capital Management, Amber Capital, American Express, Austin
Investment Management, Bank of America, Bank of New York, Bank of Tokyo, Blackrock Financial Management, Burnham Asset
Management, Cantor Fitzgerald, Caxton Associates, Citadel Investment Group, Citigroup Global Asset Management, Clay Finlay, College
Retirement Equities Fund (TIAA-CREF), Credit Suisse Asset Management, Deloitte Financial Advisors, Deutsche Bank, Fidelity
Management & Research, Fiduciary Trust Company International, Fortress Investment Group, Global Securities Advisors, Goldman Sachs,
Knight Capital, J.P. Morgan Investment Management, Jana Partners, Julius Baer Investment Management, Lansdowne Partners Limited,
Lazard Asset Management, Mackay Shields, New Jersey Division Of Investment, Oppenheimer Capital, Prudential, Royal Bank of
Scotland, Tiger Management, Tocqueville Asset Management, UBS Global Asset Management και πολλοί άλλοι οργανισµοί
Τα εγκαίνια του συνεδρίου θα γίνουν από τον Andrew Liveris, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Corporation και Πρόεδρο της
Hellenic Initiative, που θα είναι ο κύριος οµιλητής στο επίσηµο δείπνο της Τετάρτης 28 Νοεµβρίου. Καλεσµένοι είναι επιφανείς
επιχειρηµατίες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και τις Ηνωµένες Πολιτείες, και τιµώµενο πρόσωπο τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελληνικής Κυβέρνησης κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Εκτός από τον Υπουργό Ανάπτυξης την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Μέργος, ο Ειδικός
Γραµµατέας Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Νικόλαος Μαντζούφας, ο κ.
Αριστείδης Συγγρός, Πρόεδρος του Invest in Greece, ο κ. Ιωάννης Εµίρης , ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του ∆ηµοσίου.
Η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα εκπροσωπείται σε επίπεδο διοίκησης από εταιρείες όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ∆ΕΗ, ∆ΕΠΑ, ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α. Η ελληνοαµερικανική κοινότητα εκπροσωπείται από επιφανείς Ελληνοαµερικανικές
επιχειρήσεις όπως οι Calamos Investments (NYSE:CLMS), C. Dean Metropoulos & Co., Mizuho Securities, Inc., Mistras Group Inc.
(NYSE:MG), AMERESCO, INC. (NYSE:AMRC) κλπ.
Συµµετοχή στο συνέδριο µε ανώτατα στελέχη τους έχουν µερικές από τις πιο σηµαντικές τράπεζες παγκοσµίως όπως οι ABN AMRO,
Atlantic Bank, BNP PARIBAS, CITI, Deutsche Bank, Goldman Sachs κ.α. . Παράλληλα το συνέδριο στηρίζεται από οργανώσεις όπως οι
European American Chamber of Commerce of New York, European-American Business Organization Inc., European Institute, Hellenic
American Bankers Association, Hellenic American Business Network, Hellenic American Chamber of Commerce in New York, American
Hellenic Institute, Hellenic American Lawyers Association, Association of Greek American Professional Women και Leadership 100.
Τέλος, το Συνέδριο υποστηρίζουν µεγάλα διεθνή αλλά και οµογενειακά media όπως οι Barron's, Ιnstitutional Investor, Investor's Business
Daily, Investors.com. ενώ έντονη θα είναι η παρουσία δηµοσιογράφων όπως οι . Peter Eavis, των New York Times και ο Pimm Fox,
Anchor, Bloomberg Radio & TV.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one
συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την Ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία.
Για 4η συνεχή χρονιά κύριος χορηγός του Συνεδρίου είναι η CITI και η
TEN-Tsakos Energy Navigation – επίσης χορηγοί ειναι η Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP PARIBAS, ABN AMRO και άλλοι.
Στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link
διοργανώνουν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα την
Παρασκευή, 30 Νοεµβρίου 2012, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµο µεσηµεριανό γεύµα εργασίας προς τιµήν του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελληνικής Κυβέρνησης κύριου Κωστή Χατζηδάκη,
των Ελληνικών εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, και των εταιρειών που συµµετείχαν στο 14ο Ετήσιο Capital Link
Συνέδριο.Στη συνέχεια, ο Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης θα χτυπήσει το καµπανάκι λήξης της Συνεδρίασης της Παρασκευής, 30
Νοεµβρίου 2012.
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Το Ετήσιο Συνέδριο θεσµός της Capital Link στοχεύοντας να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδος ως αρωγός στη προσπάθεια της να επανέλθει
στο δρόµο της βιωσιµότητας και ανάπτυξης, συµβάλλει στην αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδος ως επενδυτικού προορισµού και στην
ενηµέρωση του επενδυτικού και επιχειρηµατικού κοινού στην Αµερική.
Είναι το µοναδικό υψηλού επιπέδου ετήσιο Συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη µε αδιαµφισβήτητη αναγνώριση,
συγκεντρώνοντας την αφρόκρεµα του επιχειρηµατικού κόσµου καθώς και πλήθος επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων.
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Με στόχο την αναλυτική παρουσίαση της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, των
µεταρρυθµίσεων, του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και την παρουσίαση των νέων
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προσέλκυση επενδύσεων, διεξάγεται
το 14ο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link µε θέµα «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα»,
στις 29 Νοεµβρίου 2012, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελλάδος σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και έχει την ενεργό υποστήριξη των µεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών
τραπεζών, των πιο σηµαντικών ελληνοαµερικανικών οργανώσεων καθώς και πολλών
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Χόρστ Ράιχενµπαχ θα συµµετάσχουν µε
οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης.
Το κοινό του συνεδρίου περιλαµβάνει Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν
σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές, διαχειριστές
χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικέςτράπεζες,
χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµικά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τα εγκαίνια του συνεδρίου θα γίνουν από τον Ανδρέα Λιβέρη, διευθύνοντα σύµβουλο της
Dow Chemical Corporation και πρόεδρο της Hellenic Initiative, που θα είναι ο κύριος
οµιλητής στο επίσηµο δείπνο της Τετάρτης 28 Νοεµβρίου. Καλεσµένοι είναι επιφανείς
επιχειρηµατίες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και τις Ηνωµένες Πολιτείες
και τιµώµενο πρόσωπο τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελληνικής Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.
Εκτός από τον υπουργό Ανάπτυξης την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο
υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκης
Παπαγεωργίου, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών Γεώργιος Μέργος, ο
Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων Νικόλαος Μαντζούφας, ο Αριστείδης Συγγρός, πρόεδρος του
Invest in Greece, ο Ιωάννης Εµίρης, διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου.
Στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριµένα την
Παρασκευή, 30 Νοεµβρίου 2012, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει
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επίσηµο γεύµα εργασίας προς τιµήν του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστή Χατζηδάκη, των ελληνικών εισηγµένων
εταιρειών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο
14ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο. Στη συνέχεια, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης θα
χτυπήσει το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης της Παρασκευής, 30 Νοεµβρίου 2012.
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Ετήσιο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
µία Νέα Ελλάδα»
imerisia.gr – Πεµ, 22 Νοε 2012

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ε
την Ελλάδα Horst Reichenbach θα συµµετάσχουν µε οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης

Με τίτλο «Οικοδοµώντας µία Νέα Ελλάδα» και µε στόχο την αναλυτική επισκόπηση της κυβερ
πολιτικής, των µεταρρυθµίσεων και στόχων, καθώς και του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων

παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προσέλκυση επενδύ
συνέδριο της Capital Link στις 29 Νοεµβρίου 2012, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη
ξεπεράσει τα 800 άτοµα ενώ εντυπωσιακός είναι ο κατάλογος των οµιλητών.
Το Συνέδριο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

της Ελλάδος σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, και έχει την ενεργό υποστ
διεθνών επενδυτικών τραπεζών, των πιο σηµαντικών Ελληνοαµερικανικών οργανώσεων
Μαζικής Επικοινωνίας.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ε
την Ελλάδα Horst Reichenbach θα συµµετάσχουν µε οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης

Το κοινό του Συνεδρίου περιλαµβάνει Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν σε ελ

σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους

τράπεζες, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµ
ενηµέρωσης.

Ενδεικτικά αναφέροντας µερικά από τα funds που συµµετέχουν: Alliance Capital Managemen

Express, Austin Investment Management, Bank of America, Bank of New York, Bank of Tokyo

Management, Burnham Asset Management, Cantor Fitzgerald, Caxton Associates, Citadel Inv

Global Asset Management, Clay Finlay, College Retirement Equities Fund (TIAA-CREF), Cred

Deloitte Financial Advisors, Deutsche Bank, Fidelity Management & Research, Fiduciary Trus

Fortress Investment Group, Global Securities Advisors, Goldman Sachs, Knight Capital, J.P. M
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Management, Jana Partners, Julius Baer Investment Management, Lansdowne Partners Limit
Management, Mackay Shields, New Jersey Division Of Investment, Oppenheimer Capital,

Scotland, Tiger Management, Tocqueville Asset Management, UBS Global Asset Management
Τα εγκαίνια του συνεδρίου θα γίνουν από τον Andrew Liveris, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο

Πρόεδρο της Hellenic Initiative, που θα είναι ο κύριος οµιλητής στο επίσηµο δείπνο της Τετάρ

Καλεσµένοι είναι επιφανείς επιχειρηµατίες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα κα

τιµώµενο πρόσωπο τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών κα
Κυβέρνησης κύριο Κωστή Χατζηδάκη.

Εκτός από τον Υπουργό Ανάπτυξης την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο Υφυπουργ

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπ

Γεώργιος Μέργος, ο Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητ

και ∆ικτύων κ. Νικόλαος Μαντζούφας, ο κ. Αριστείδης Συγγρός, Πρόεδρος του Invest in Greec
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου

Η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα εκπροσωπείται σε επίπεδο διοίκησης από εταιρείες όπω

∆ΕΠΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α. Η ελληνοαµερικανική

από επιφανείς Ελληνοαµερικανικές επιχειρήσεις όπως οι Calamos Investments (NYSE:CLMS)
Mizuho Securities, Inc., Mistras Group Inc. (NYSE:MG), AMERESCO, INC. (NYSE:AMRC)

Συµµετοχή στο συνέδριο µε ανώτατα στελέχη τους έχουν µερικές από τις πιο σηµαντικές τράπ
ABN AMRO, Atlantic Bank, BNP PARIBAS, CITI, Deutsche Bank, Goldman Sachs κ.
από οργανώσεις όπως οι European American Chamber of Commerce of New York, European

Organization Inc., European Institute, Hellenic American Bankers Association, Hellenic Amer

Hellenic American Chamber of Commerce in New York, American Hellenic Institute, Hellenic
Association, Association of Greek American Professional Women και Leadership 100.
Τέλος, το Συνέδριο υποστηρίζουν µεγάλα διεθνή αλλά και οµογενειακά media όπως οι

Investor's Business Daily, Investors.com. ενώ έντονη θα είναι η παρουσία δηµοσιογράφων όπ
York Times και ο Pimm Fox, Anchor, Bloomberg Radio & TV.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµ

µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την Ε
αντιπροσωπεία.
Για 4η συνεχή χρονιά κύριος χορηγός του Συνεδρίου είναι η CITI και η

TEN-Tsakos Energy Navigation – επίσης χορηγοί ειναι η Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP
άλλοι.
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Στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε

Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµ

Συγκεκριµένα την Παρασκευή, 30 Νοεµβρίου 2012, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα πα
µεσηµεριανό γεύµα εργασίας προς τιµήν του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

∆ικτύων της Ελληνικής Κυβέρνησης κύριου Κωστή Χατζηδάκη, των Ελληνικών εισηγµένων ετ
της Νέας Υόρκης, και των εταιρειών που συµµετείχαν στο 14ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο
Κωστής Χατζηδάκης θα χτυπήσει το καµπανάκι λήξης της Συνεδρίασης της Παρασκευής

Το Ετήσιο Συνέδριο θεσµός της Capital Link στοχεύοντας να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδος ω

της να επανέλθει στο δρόµο της βιωσιµότητας και ανάπτυξης, συµβάλλει στην αναβάθµιση τη

επενδυτικού προορισµού και στην ενηµέρωση του επενδυτικού και επιχειρηµατικού κοινού στ

Είναι το µοναδικό υψηλού επιπέδου ετήσιο Συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνεται στη Ν

αδιαµφισβήτητη αναγνώριση, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεµα του επιχειρηµατικού κόσµου
επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
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Η νέα διαδικτυακή εφηµερίδα που κάνει focus στην Απασχόληση και την Οικονοµία
Αρχική σελίδα

Απασχόληση- Επιχειρήσεις

Οικονοµία

Ενδιαφέρουν

Παρεµβάσεις
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«Οικοδοµώντας µία Νέα Ελλάδα» 14o
Συνέδριο της Capital Link
∆ηµοσιεύθηκε: 23 Νοεµβρίου 2012, 15:08

Με τίτλο «Οικοδοµώντας µία Νέα Ελλάδα» και µε στόχο την αναλυτική επισκόπηση της κυβερνητικής
οικονοµικής πολιτικής, των µεταρρυθµίσεων και στόχων, καθώς και του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων
και επενδύσεων και την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την
προσέλκυση επενδύσεων διεξάγεται το ετήσιο συνέδριο της Capital Link στις 29 Νοεµβρίου 2012, στο
Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη. Η συµµετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τα 800 άτοµα ενώ εντυπωσιακός είναι
ο κατάλογος των οµιλητών.
Το Συνέδριο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
της Ελλάδος σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, και έχει την ενεργό υποστήριξή των µεγαλύτερων
διεθνών επενδυτικών τραπεζών, των πιο σηµαντικών Ελληνοαµερικανικών οργανώσεων καθώς και πολλών Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ελλάδα Horst Reichenbach θα συµµετάσχουν µε οµιλία τους µέσω τηλεδιάσκεψης.
Το κοινό του Συνεδρίου περιλαµβάνει Αµερικανούς θεσµικούς επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους
σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς συµβούλους, εµπορικές και επενδυτικές
τράπεζες, χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Ενδεικτικά αναφέροντας µερικά από τα funds που συµµετέχουν: Alliance Capital Management, Amber Capital, American
Express, Austin Investment Management, Bank of America, Bank of New York, Bank of Tokyo, Blackrock Financial
Management, Burnham Asset Management, Cantor Fitzgerald, Caxton Associates, Citadel Investment Group, Citigroup
Global Asset Management, Clay Finlay, College Retirement Equities Fund (TIAA-CREF), Credit Suisse Asset
Management, Deloitte Financial Advisors, Deutsche Bank, Fidelity Management & Research, Fiduciary Trust Company
International, Fortress Investment Group, Global Securities Advisors, Goldman Sachs, Knight Capital, J.P. Morgan
Investment Management, Jana Partners, Julius Baer Investment Management, Lansdowne Partners Limited, Lazard
Asset Management, Mackay Shields, New Jersey Division Of Investment, Oppenheimer Capital, Prudential, Royal Bank of
Scotland, Tiger Management, Tocqueville Asset Management, UBS Global Asset Management και πολλοί άλλοι
οργανισµοί.
Τα εγκαίνια του συνεδρίου θα γίνουν από τον Andrew Liveris, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Corporation και
Πρόεδρο της Hellenic Initiative, που θα είναι ο κύριος οµιλητής στο επίσηµο δείπνο της Τετάρτης 28 Νοεµβρίου.
Καλεσµένοι είναι επιφανείς επιχειρηµατίες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και τις Ηνωµένες Πολιτείες,
και τιµώµενο πρόσωπο τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων της
Ελληνικής Κυβέρνησης κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Εκτός από τον Υπουργό Ανάπτυξης την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, κ.
Γεώργιος Μέργος, ο Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων κ. Νικόλαος Μαντζούφας, ο κ. Αριστείδης Συγγρός, Πρόεδρος του Invest in Greece, ο κ. Ιωάννης Εµίρης ,
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου.
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Η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα εκπροσωπείται σε επίπεδο διοίκησης από εταιρείες όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ∆ΕΗ,
∆ΕΠΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α. Η ελληνοαµερικανική κοινότητα εκπροσωπείται
από επιφανείς Ελληνοαµερικανικές επιχειρήσεις όπως οι Calamos Investments (NYSE:CLMS), C. Dean Metropoulos &
Co., Mizuho Securities, Inc., Mistras Group Inc. (NYSE:MG), AMERESCO, INC. (NYSE:AMRC) κλπ.
Συµµετοχή στο συνέδριο µε ανώτατα στελέχη τους έχουν µερικές από τις πιο σηµαντικές τράπεζες παγκοσµίως όπως οι
ABN AMRO, Atlantic Bank, BNP PARIBAS, CITI, Deutsche Bank, Goldman Sachs κ.α. . Παράλληλα το συνέδριο
στηρίζεται από οργανώσεις όπως οι European American Chamber of Commerce of New York, European-American
Business Organization Inc., European Institute, Hellenic American Bankers Association, Hellenic American Business
Network, Hellenic American Chamber of Commerce in New York, American Hellenic Institute, Hellenic American
Lawyers Association, Association of Greek American Professional Women και Leadership 100.
Τέλος, το Συνέδριο υποστηρίζουν µεγάλα διεθνή αλλά και οµογενειακά media όπως οι Barron’s, Institutional Investor,
Investor’s Business Daily, Investors.com. ενώ έντονη θα είναι η παρουσία δηµοσιογράφων όπως οι Peter Eavis, των New
York Times και ο Pimm Fox, Anchor, Bloomberg Radio & TV.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη δυνατότητα επαφών
µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες καθώς και µε την Ελληνική κυβερνητική
αντιπροσωπεία.
Για 4η συνεχή χρονιά κύριος χορηγός του Συνεδρίου είναι η CITI και η TEN-Tsakos Energy Navigation – µεγάλοι
χορηγοί είναι η Goldman Sachs και η Deutsche Bank.Χορηγοί του Συνεδρίου είναι ABN AMRO, BNP PARIBAS, Calamos
Investments, ∆ικηγορικό Γραφείο Σ. & Α. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες, ERNST & YOUNG,
International Registries Inc, L.P. Ellinas Group of Companies, Μαχάς & Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία, Ναυτικό
Επιµελητήριο Ελλάδος και Υποστηρικτές : Atlantic Bank, Danaos Corporation, ∆ΕΗ Α.Ε., ∆ΕΠΑ A.E., Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε., Euroseas Ltd, ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., Navios Maritime Holdings Inc., Όµιλος Εταιριών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ Α.Ε.,
OTE Α.Ε, Systems Sunlight S.A.
Στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital
Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης». Συγκεκριµένα την Παρασκευή, 30 Νοεµβρίου 2012, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραθέσει επίσηµο
µεσηµεριανό γεύµα εργασίας προς τιµήν του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων της Ελληνικής Κυβέρνησης κύριου Κωστή Χατζηδάκη, των Ελληνικών εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης, και των εταιρειών που συµµετείχαν στο 14ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο.Στη συνέχεια, ο Υπουργός κ.
Κωστής Χατζηδάκης θα χτυπήσει το καµπανάκι λήξης της Συνεδρίασης της Παρασκευής, 30 Νοεµβρίου 2012.
Το Ετήσιο Συνέδριο θεσµός της Capital Link στοχεύοντας να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδος ως αρωγός στη προσπάθεια
της να επανέλθει στο δρόµο της βιωσιµότητας και ανάπτυξης, συµβάλλει στην αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδος ως
επενδυτικού προορισµού και στην ενηµέρωση του επενδυτικού και επιχειρηµατικού κοινού στην Αµερική.
Είναι το µοναδικό υψηλού επιπέδου ετήσιο Συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη µε
αδιαµφισβήτητη αναγνώριση, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεµα του επιχειρηµατικού κόσµου καθώς και πλήθος
επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε : 14th Annual Investor Forum – Greece
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Επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα
by Γιώργος Μπίστης
Πάνω από 800 άτοµα έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή στο φετινό Συνέδριο της Κάπιταλ-Λινκ που θα
γίνει στην Νέα Υόρκη στις 29 Νοεµβρίου µε κύριο στόχο την εξεύρεση επιχειρηµατιών διατεθειµένων
να επενδύσουν στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, που έχει ως τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα
Ελλάδα», θα γίνει περιεκτική επισκόπηση των µεταρρυθµίσεων πού έχει επιφέρει η Ελληνική
κυβέρνηση στην οικονοµική πολιτική της και θα αναλυθούν οι στόχοι του Ελληνικού προγράµµατος
ιδιωτικοποιήσεων και τα νέα κίνητρα που δίνει τώρα η Αθήνα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων της Ελλάδος και διοργανώνεται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Θα συµµετάσχουν σε αυτό, µε οµιλίες τους µέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδος Αντώνης Σαµαράς και ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ελλάδα, Χορστ Ραϊχεµπακ. Τιµώµενο πρόσωπο θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης.
Σύµφωνα µε την Κάπιταλ-Λίνκς το κοινό του Συνεδρίου της περιλαµβάνει Αµερικανούς θεσµικούς
επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές µετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυτές,
χρηµατιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και οικονοµικά µέσα
ενηµέρωσης. Το Συνέδριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει την Ελλάδα να επανέλθει στον δρόµο της
βιωσιµότητας και της ανάπτυξης αλλά και στο να αναβαθµίσει την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού
προορισµού.
http://gr.voanews.com/content/capital-link-greece/1551461.html
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Η προβολή
της Ελλάδας
και η
προσέλκυση
επενδύσεων
είναι οι
κύριοι στόχοι
της
επίσκεψης
του υπουργού
Ανάπτυξης
Κωστή
Χατζηδάκη
στη Νέα
Υόρκη, κατά
την οποία θα
έχει σειρά
επαφών µε επιχειρηµατίες, επενδυτές και εκπροσώπους της οµογένειας.

«Χτίζοντας µια νέα Ελλάδα» είναι ο τίτλος του 14ου Ετήσιου Φόρουµ Επενδυτών στο
οποίο θα είναι κεντρικός οµιλητής ο υπουργός, ενώ ακολούθως θα παραχωρήσει
συνέντευξη Τύπου σε ανταποκριτές µέσων ενηµέρωσης.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση, ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, θα
πραγµατοποιήσει από αύριο, Τετάρτη, επίσκεψη στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, αύριο, 28 Νοεµβρίου, ο κ. Χατζηδάκης θα συµµετάσχει και θα απευθύνει
χαιρετισµό σε δείπνο εργασίας που διοργανώνει ο γενικός διευθυντής της Dow
Chemical, Ανδρέας Λιβέρης, στο οποίο θα µετάσχουν Ελληνοαµερικανοί και
Αµερικανοί επιχειρηµατίες.

Την επόµενη ηµέρα, την Πέµπτη, ο υπουργός θα είναι κεντρικός οµιλητής στο 14ο
Ετήσιο Φόρουµ Επενδυτών µε τίτλο «Χτίζοντας µια νέα Ελλάδα», που
πραγµατοποιείται στο Metropolitan Club.

Ακολούθως, ο κ. Χατζηδάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε ανταποκριτές
µέσων ενηµέρωσης.

Την Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης θα επισκεφθεί το χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης, στο πλαίσιο της «Ελληνικής ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης –
NYSE».

Στη συνέχεια θα συναντηθεί µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής ∆ηµήτριο.
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα υπάρξει σειρά επαφών µε επιχειρηµατίες,
επενδυτές και εκπροσώπους της οµογένειας.
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Επίσκεψη Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη µε στόχο την προσέλκυση
επενδύσεων
∆ηµοσίευση: 27 Νοε. 2012 22:22

Τελευταία ενηµέρωση: 27 Νοε. 2012 22:45

Η προβολή της Ελλάδας και η προσέλκυση επενδύσεων είναι οι κύριοι στόχοι της
επίσκεψης του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία
θα έχει σειρά επαφών µε επιχειρηµατίες, επενδυτές και εκπροσώπους της οµογένειας.
«Χτίζοντας µια νέα Ελλάδα» είναι ο τίτλος του 14ου Ετήσιου Φόρουµ Επενδυτών στο οποίο θα
είναι κεντρικός οµιλητής ο υπουργός, ενώ ακολούθως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε
ανταποκριτές µέσων ενηµέρωσης.
Ειδικότερα, αύριο, 28 Νοεµβρίου, ο κ. Χατζηδάκης θα συµµετάσχει και θα απευθύνει χαιρετισµό σε
δείπνο εργασίας που διοργανώνει ο γενικός διευθυντής της Dow Chemical, Ανδρέας Λιβέρης, στο
οποίο θα µετάσχουν Ελληνοαµερικανοί και Αµερικανοί επιχειρηµατίες.
Την επόµενη ηµέρα, την Πέµπτη, ο υπουργός θα είναι κεντρικός οµιλητής στο 14ο Ετήσιο Φόρουµ
Επενδυτών µε τίτλο «Χτίζοντας µια νέα Ελλάδα», που πραγµατοποιείται στο Metropolitan Club.
Ακολούθως, ο κ. Χατζηδάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε ανταποκριτές µέσων
ενηµέρωσης.
Την Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης θα επισκεφθεί το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, στο
πλαίσιο της «Ελληνικής ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE».
Στη συνέχεια θα συναντηθεί µε τον αρχιεπίσκοπο Αµερικής ∆ηµήτριο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα υπάρξει σειρά επαφών µε επιχειρηµατίες, επενδυτές και
εκπροσώπους της οµογένειας.
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Μεγάλο ενδιαφέρον για το 14ο ετήσιο συνέδριο του «Capital Link»
Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ κεντρικός ομιλητής είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης
Του Δημήτρη Τσάκα

δας σε ένα ευρύτερο κοινό επενδυτών.
Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι ακόμη και
τα δύο τελευταία συνέδρια της
«Capital Link» τα οποία διοργανώθηκαν υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης στέφθηκαν με
επιτυχία και ήταν υψηλού επαγγελματικού επιπέδου.
«Το Ετήσιο Συνέδριο θεσμός
της Capital Link, στοχεύοντας να
σταθεί στο πλευρό της Ελλάδος
ως αρωγός στην προσπάθειά της
να επανέλθει στο δρόμο της βιωσιμότητας και ανάπτυξης, συμβάλλει στην αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδος ως επενδυτικού προορισμού και στην ενημέρωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κοινού στην Αμερική. Είναι το μοναδικό υψηλού
επιπέδου ετήσιο Συνέδριο για
την Ελλάδα που διοργανώνεται
στη Νέα Υόρκη με αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και
πλήθος επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων», πρόσθεσε ο κ. Μπορνόζης.
Αύριο, Τετάρτη, το βράδυ το
«Capital Link» θα παραθέσει τιμητικό δείπνο στο Χάρβαρντ
Κλαμπ του Μανχάταν προς τιμή
του Υπουργού Ανάπτυξης και
των υπολοίπων μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο
Andrew Liveris, διευθύνων σύμβουλος της Dow Chemical
Corporation και πρόεδρος της
«Hellenic Initiative».
Ερωτηθείς για τις καινοτομίες
του φετινού συνεδρίου ο κ.
Μπορνόζης επεσήμανε ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι δεν θα μιλήσουν μόνο
οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης
και του επιχειρηματικού κόσμου
της γενέτειρας, αλλά και σημαντικοί Αμερικανοί θεσμικοί
επενδυτές που επενδύουν σε ελληνικές μετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως αναλυ-

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οκτακόσιοι περίπου ομογενείς και άλλοι Αμερικανοί επιχειρηματίες και επενδυτές έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και αναμένεται
να συμμετάσχουν στο 14ο ετήσιο συνέδριο του «Capital Link»,
με θέμα «Οικοδομώντας μία Νέα
Ελλάδα». Το συνέδριο θα διεξαχθεί
την
Πέμπτη
στο
«Metropolitan Club» της Νέας
Υόρκης και θα έχει ως στόχο την
«αναλυτική επισκόπηση της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, των μεταρρυθμίσεων και
στόχων, καθώς και του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και
επενδύσεων και την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών που
έχει αναλάβει η Ελλάδα για την
προσέλκυση επενδύσεων.
Το Συνέδριο τελεί υπό την
αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
της Ελλάδος σε συνεργασία με
το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και έχει την ενεργό υποστήριξη των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών τραπεζών,
των πιο σημαντικών ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, καθώς
και πολλών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
μέσω τηλεδιάσκεψης το μήνυμα
του πρωθυπουργού της Ελλάδας
Αντώνης Σαμαράς και του επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ
(Horst Reichenbach).
Ο ιδρυτής και πρόεδρος του
«Capital Link» Νικόλαος Μπορνόζης μιλώντας στον «Εθνικό
Κήρυκα» εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον
του επενδυτικού κοινού και το
απέδωσε στο γεγονός ότι το συνέδριο αποτελεί έναν σημαντικό
θεσμό, ο οποίος αναβαθμίζεται
διαρκώς και ο οποίος παρέχει τη
δυνατότητα προβολής της Ελλά-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Πάνω: Στιγμιότυπο από το
επίσημο γεύμα του 13ου ετησίου συνεδρίου που είχε διοργανώσει προ ενός έτους το
«Capital Link» στο Μετροπόλιταν Κλαμπ στο Μανχάταν με
ομιλήτρια την Αριάννα Χάφινγκτον. Δεξιά: Από αριστερά
διακρίνονται οι Τζέι Κόλινς,
Αριάννα Χάφιγκτον, η αντιπρόεδρος του «Capital Link»
Ολγα Μπορνόζη και ο ιδρυτής
και πρόεδρος του «Capital
Link» Νικόλας Μπορνόζης.
τές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οικονομικοί σύμβουλοι,
εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστές και εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, καθώς και οικονομικά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Τα εγκαίνια του συνεδρίου
θα γίνουν από τον Andrew
Liveris.
Εκτός από τον Υπουργό Ανάπτυξης την ελληνική κυβέρνηση
θα εκπροσωπήσουν ο υφυπουρ-

γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Οι-

κονομικών, Γεώργιος Μέργος, ο
Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ του
υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων, Νικόλαος
Μαντζούφας, ο κ. Αριστείδης
Συγγρός, πρόεδρος του Invest in
Greece, ο κ. Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
Η ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα εκπροσωπείται σε επίπεδο διοίκησης από εταιρείες
όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.ά..
Η ελληνοαμερικανική κοινότητα εκπροσωπείται από επιφανείς ελληνοαμερικανικές επιχειρήσεις, όπως οι Calamos
Investments (NYSE:CLMS), C.
Dean Metropoulos & Co.,
Mizuho Securities, Inc., Mistras
Group
Inc.
(NYSE:MG),
AMERESCO, INC. (NYSE:AMRC)
κ.λπ.
Στο συνέδριο συμμετέχουν
ανώτατα στελέχη σημαντικών
παγκοσμίως τραπεζών, όπως οι:
ABN AMRO, Atlantic Bank, BNP
PARIBAS, CITI, Deutsche Bank,
Goldman Sachs κ.ά..
Στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου, το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την «Capital
Link» διοργανώνουν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος,
την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
θα παραθέσει επίσημο μεσημεριανό γεύμα εργασίας προς τιμήν του υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και των
εταιρειών που συμμετείχαν στο
14ο Ετήσιο «Capital Link» Συνέδριο. Στη συνέχεια, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης θα χτυπήσει το καμπανάκι λήξης της
Συνεδρίασης της Παρασκευής
30 Νοεμβρίου 2012.

Ο Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας το βράδυ του Σαββάτου διοργάνωσε στο «Terrace
on The Park» στο Φλάσινγκ
τον ετήσιο χορό. Αριστερά διακρίνονται ο Αλέκος Μπαρμπαγιάννης (τιμώμενος) και ο πρόεδρος Γιώργος Θωμόπουλος.
Δεξιά, διακρίνονται οι Δήμος
Ζωιτός, Δήμος Ρίξος, Σταυρούλα Κουρμούση, Ευθυμία Μπαρμπαγιάννη, Βασιλική Παλαιοκώστα, Κατερίνα Αράπη, Θεοδώρα Σερέτη, Ντίνα Λαμπαδάριου, Γιώργος Θωμόπουλος,
Ξένια Θωμοπούλου, Μάρω
Βερνέρη - Κουρμούση και Ευτυχία Θωμοπούλου.
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Χορός Ελευθέριανης
Ναυπακτίας

Με όχημα τη μουσική προωθούν τον τουρισμό της Ρόδου
Διοργάνωσαν μεγάλο πάρτι στο εστιατόριο «Ηθος» για την παρουσίαση του CD του Τάσου Γιασιράνη
Tου Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Δεκάδες ομογενείς παραβρέθηκαν στο μεγάλο
πάρτι για την παρουσίαση του
φετινού CD του Τάσου Γιασιράνη, που διοργανώθηκε την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στο εστιατόριο «Ηθος» στο Μανχάταν.
Ο κ. Τάσος Γιασιράνης, συνοδευόμενος από τον ομογενή
επιχειρηματία Σεραφείμ Φερδεκλή, επισκέφθηκε τον «Εθνικό
Κήρυκα» αφενός μεν να εκφράσει την ευγνωμοσύνη για τη
θερμή υποδοχή που του επεφύλαξαν οι ομογενείς, αφετέρου δε
να ενημερώσει την Ομογένεια
για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προώθηση του
τουρισμού της Ρόδου.
Ο κ. Φερδεκλής επεσήμανε
ότι η πρωτοβουλία του κ. Γιασιράνη κέντρισε το ενδιαφέρον
των ομογενών και μάλιστα τους
έδωσε το έναυσμα να προβληματιστούν για τον τρόπο με τον
οποίο θα βοηθήσουν την ιδιαίτερή τους πατρίδα σ’ αυτές τις
κρίσιμες στιγμές.
«Είχε μεγάλη ανταπόκριση

από τον κόσμο, τους άρεσε αυτό
που παρουσιάστηκε και έδωσε
το έναυσμα για συζητήσεις σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο
κάθε ένας για τον τόπο του και
να μην περιμένουμε τι θα κάνει
ο Δήμος και το κράτος, ή κάποιος άλλος οργανισμός. Νομίζω ότι
επηρέασε θετικά η προβολή του
CD».
Ο κ. Γιασιράνης ανέφερε ότι
από τα 15 του χρόνια ασχολείται
με τη μουσική και με την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών.
Ερωτηθείς εάν είναι η πρώτη
επίσκεψη στη Νέα Υόρκη επεσήμανε ότι είχε έρθει το 2006
για να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση, επανήλθε το 2008 για
να παρουσιάσει την πρώτη επίσημη συλλογή της Ρόδου και ότι
«έτσι άρχισε η ιδέα με όπλο τη
μουσική να κάνουμε από τη δική μας πλευρά για την προώθηση της Ρόδου».
Ασχολούμενος με το DJ διοργανώνουν μεγάλα πάρτι στη Ρόδο και με την υποστήριξη και
συμπαράσταση πολλών άλλων
φίλων ξεκίνησαν την πρωτοβουλία έκδοσης των CD μέσω των
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Ο Σεραφείμ Φερδεκλής (αριστερά) και ο Τάσος Γιασιράνης
κατά την διάρκεια της επισκέψεώς τους στα κεντρικά γραφεία
του «Εθνικού Κήρυκα» στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτι της Νέας Υόρκης.

οποίων θα προβάλλουν την Ρόδο.
«Με όπλο τη μουσική προσπαθούμε να προβάλουμε τη
Ρόδο», επεσήμανε ο κ. Γιασιράνης υπενθυμίζοντας ότι με αυτά
τα CD προβάλλονται σε διάφορες εκθέσεις που διοργανώνει ο
Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (P.Ro. Tour).
«Προσπαθούμε να συμβάλουμε στη γενικότερη προσπάθεια που έχουν αναλάβει οι διάφοροι φορείς της Ρόδου και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι
διότι έχουμε δυνατούς συνεργάτες και υποστηρικτές», τόνισε.
Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις
της κρίσης στον τουρισμό της
Ρόδου, ο κ. Γιασιράνης υποστήριξε ότι «ο τουρισμός στη Ρόδο
αντέχει ακόμη και τα νούμερα
είναι ικανοποιητικά».
Πριν από δέκα μέρες ήμασταν στο Λονδίνο όπου ο οργανισμός Προώθησης Ροδιακού
Τουρισμού μοίρασε διακόσια
CD. Μετά τις γιορτές θα συμμετάσχουμε στις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του Βερολίνου και
της Μόσχας και δεν θα αρκε-

στούμε μόνο στη διανομή των
CD, αλλά θα διοργανώσουμε και
μεγάλα πάρτι».
«To C.D. περιλαμβάνει μοντέρνα ξένη μουσική. Επειδή η
προβολή της παραδοσιακής μουσικής της Ρόδου έχει ήδη γίνει
προσπαθούμε να παρουσιάσουμε το πιο μοντέρνο κομμάτι της
Ρόδου.
»Είμαστε ήδη σε συζητήσεις
για την επόμενη συλλογή, η
οποία θα κυκλοφορεί πρώτα στο
εξωτερικό και μετά στην Ελλάδα. Θέλουμε, αν όλα πάνε καλά,
τον Απρίλιο μήνα η νέα συλλογή
να κυκλοφορήσει πρώτα στην
Ευρώπη, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία ούτως ώστε να είναι σε
όλα τα CD Shops και να υπάρχει
και το όνομα Ρόδος και στην συνέχεια από τον Μάιο και μετά
να κυκλοφορήσει και στη Ρόδο.
»Στόχος μας είναι να προβάλουμε προς τα έξω αυτή την
συλλογή και κυρίως εκτός Ελλάδας και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των τουριστών να επισκεφθούν και να γνωρίσουν τη
Ρόδο και τον πολιτισμό της», κατέληξε.

Κατάκτηση η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΜΠΕ»). «Κατάκτηση» χαρακτήρισε ο πρώην
πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αθηνών, γλωσσολόγος και λεξικογράφος αλλά και πρόεδρος
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
των Αρσακείων Σχολείων Γιώργος Μπαμπινιώτης, την απόφαση να διδάσκεται ως δεύτερη
γλώσσα η Ελληνική στα αυστραλιανά σχολεία.
Σε διαλέξεις του στην Αυστραλία αλλά και με παρεμβάσεις του σε ομογενειακές εκδηλώσεις και με συνεντεύξεις του
στα ομογενειακά Μέσα Ενημέρωσης ο κ. Μπαμπινιώτης υποστήριξε ότι με την εξέλιξη αυτή
διαγράφεται το ενδεχόμενο να
μάθουν Ελληνικά τα παιδιά ελληνικής καταγωγής αλλά και οι
Αυστραλοί «αρκεί να βρεθεί ο

σωστός τρόπος».
Οπως είναι γνωστό, η Επιτροπή ACARA έλαβε υπόψη της τις
υποδείξεις της ελληνικής παροικίας, αποφάσισε να αλλάξει την
προηγούμενη απόφασή της και
να επιτρέψει την περίληψη της
ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών ως «δεύτερη γλώσσα», στο
Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αλλαγή που ικανοποιεί το αίτημα
της Ομογένειας και διαμορφώνει
νέες, θετικές προοπτικές για τη
γλώσσα μας στο αυστραλιανό
εκπαιδευτικό σύστημα.
Ο κ. Μπαμπινιώτης σημείωσε
πως η Ελληνική, λόγω των εννοιών της, «διευρύνει και τους
ορίζοντες» και αυτό πρέπει να
είναι άλλο ένα επιχείρημα για
την προώθησή της.

«Δεν είναι τυχαίο», σημείωσε, πως τα Αρχαία Ελληνικά είναι μία εκ των επτά ξένων γλωσσών από τις οποίες τα Δημοτικά
σχολεία στη Βρετανία θα επιλέγουν τουλάχιστον μία για υποχρεωτική διδασκαλία από το
2014, σύμφωνα με απόφαση
του υπουργείου Παιδείας της
χώρας.
Τα Αρχαία Ελληνικά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των
Βρετανών «ώστε να διευρυνθεί
το πεδίο επιλογών των σχολείων», αλλά και επειδή πιστεύεται
ότι προσφέρουν γερές βάσεις
στη γραμματική, τη σύνταξη και
το λεξιλόγιο διευκολύνοντας την
κατανόηση άλλων σύγχρονων
γλωσσών.
Εξηγώντας γιατί πρέπει τα
Ελληνόπουλα της Αυστραλίας

και της Διασποράς γενικότερα
να μάθουν την ελληνική γλώσσα
ο κ. Μπαμπινιώτης ανέφερε
τους εξής λόγους:
1. Η ελληνική γλώσσα έχει
συνέχεια 40 αιώνων.
2. Είναι η γλώσσα με το ελληνικό αλφάβητο, ενός οικονομικού συστήματος γραφής που
σημάδευσε την εξέλιξη και τη
γέννηση όλων των γλωσσών του
λεγόμενου Δυτικού πολιτισμού.
3. Η τεράστια παρουσία της
Ελληνικής σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες με τη μορφή των
ελληνικών λεξικών μεταφορών.
4. Είναι η περισσότερο σημαντική από την άποψη του πολιτιστικού γοήτρου γλώσσα,
αφού ο ελληνικός πολιτισμός
αποτέλεσε τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
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Κέντρισε το ενδιαφέρον η διάλεξη της Θία Χάλο
Η συγγραφέας του μυθιστορήματος «Μήτε το Ονομά μου» Θία
Χάλο πρόσφατα έδωσε μια διάλεξη στο αμφιθέατρο του Κουίνσμπορο Κομιούνιτι Κόλετζ στο Κουίνς με θέμα «The Genocide of
the Greeks in the Ottoman Empire 1913-1923: Myths and Facts».
Η διάλεξη κέντρισε το ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Στο στιγμιότυπο στο βήμα διακρίνεται η συγγραφέας Θία Χάλο.
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Εκτύπωση

Κλείσιµο

Ελλάδα
Ηµεροµηνία: 29.11.2012 | 10:48

Χατζηδάκης: Σε «νέα ελπιδοφόρα εποχή» εισήλθε η
Ελλάδα
Μίλησε σήµερα το πρωί σε εκδήλωση µετά δείπνου στο «Harvard Club» της Νέας Υόρκης
Newsroom Κ/ ΑΜΠΕ

Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης, µιλώντας σήµερα το
πρωί (ώρα Ελλάδας) σε εκδήλωση µετά δείπνου που πραγµατοποιήθηκε στο «Harvard Club» της Νέας
Υόρκης, µέσα στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια
νέα Ελλάδα». Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν σήµερα στο «Metropolitan Club», όπου
κύριος οµιλητής θα είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη «σηµαντική συµβολή» των απανταχού οµογενών και στη
στήριξη που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν
είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του. Τώρα, ήρθε η ώρα
της ελπίδας και της ανάπτυξης», επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για
επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track», που
διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών.
Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην προώθηση
επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης. Τέλος, υπογράµµισε ότι «η παραµονή της Ελλάδας
στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη».
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 στον
Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Company, για
τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (Hellenic Initiative). Ο κ.
Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του καταβολές,
ανέπτυξε τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις άλλους
διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της εικόνας της σε
διεθνές επίπεδο.
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Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «το «Hellenic Initiative» είναι ένας παγκόσµιος, µη κερδοσκοπικός, µη
κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα από τη γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς και
Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να προσφέρει ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική ενίσχυση
για τη διατήρηση οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την επιχειρηµατική
ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη ευηµερία του
ελληνικού έθνους».
Ο κ. Λιβέρης, προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες τις
ικανότητες και δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και της Μεγάλης
Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί ταυτόχρονα: ανακούφιση,
ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα».
Ανάµεσα στους παρευρισκόµενους ήταν ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Χρίστος
Παναγόπουλος, ο οποίος απένειµε το βραβείο στον κ. Λιβέρη. Tην εκδήλωση συντόνισε η
Ελληνοαµερικανίδα δηµοσιογράφος του CBS, Αλέξις Χριστοφόρου, ενώ ο διευθύνων εταίρος Ελλάδας
και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ernst & Young, Πάνος Παπάζογλου, παρουσίασε τους επίσηµους,
από ΗΠΑ και Ελλάδα.
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Σε εκδήλωση µε δείπνο που έγινε στο Harvard Club της Νέας
Υόρκης, στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital
Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα» µίλησε ο
υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης. «Η χώρα µας
εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή» είπε ο υπουργός που
θα είναι κύριος οµιλητής στις εργασίες του συνεδρίου.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σηµαντική συµβολή
των απανταχού οµογενών και στη στήριξη που προσφέρουν
στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι
«η Ελλάδα δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο
ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του. Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας και της ανάπτυξης», επισήµανε
χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις,
υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track», που διευκολύνει τους
ενδιαφερόµενους επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών. Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην
επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην προώθηση επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης.
Τέλος, υπογράµµισε ότι «η παραµονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη».
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 στον Ελληνοαυστραλό
Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως
ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic Initiative). Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη
περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του καταβολές, ανέπτυξε τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που
δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη
βελτίωση της εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
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Αντώνης Σαµαράς: Η Ελλάδα δεν είναι µόνη στην
προσπάθειά της
Πέµπτη, 29 Νοέµβριος 2012 22:23:58

Αισιοδοξία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
µετέφεραν εξέφρασαν τόσο ο πρωθυπουργός, Αντώνης
Σαµαράς όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής
Χατζηδάκης στο 14ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της
Capital Link, µε θέµα «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα»,
στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλάδα δεν είναι µόνη σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε
ο πρωθυπουργός σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του και
προσέθεσε ότι ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε
«οδυνηρές θυσίες». Παράλληλα αναφέρθηκε στα «σκληρά, αλλά αναγκαία µέτρα», όπως επεσήµανε, που προώθησε
η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή.
Παράλληλα, ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του απαιτούµενου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης.
Επίσης, σηµείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη και ότι «µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο στους ευρωπαίους
εταίρους, αλλά σε συµµάχους και φίλους, όπως στην οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ, τονίζοντας
τον σηµαντικό ρόλο των ελληνοαµερικανών.
Για «νέα ευκαιρία» και «νέες προοπτικές» για την Ελλάδα και το λαό της έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης,
Κωστής Χατζηδάκης.
Στην οµιλία του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις,
υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.
∆ηµοσιεύτηκε στην κατηγορία Πολιτική
Ετικέτες Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης
Τελευταία τροποποίηση Πέµπτη, 29 Νοέµβριος 2012 22:24:11
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«Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2012, 11:13

Στη Νέα Υόρκη ο Κωστής Χατζηδάκης
Σε εκδήλωση µε δείπνο που έγινε στο Harvard
Club της Νέας Υόρκης, στα πλαίσια του 14ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο
«Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα» µίλησε ο
υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής
Χατζηδάκης.
«Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα
εποχή» είπε ο υπουργός που θα είναι κύριος
οµιλητής στις εργασίες του συνεδρίου.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σηµαντική συµβολή των απανταχού οµογενών και στη στήριξη
που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν είναι
χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του. Τώρα, ήρθε η ώρα της
ελπίδας και της ανάπτυξης», επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για
επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track», που
διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών.
Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην προώθηση
επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης. Τέλος, υπογράµµισε ότι «η παραµονή της Ελλάδας
στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη».
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 στον
Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Company, για
τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic Initiative). Ο κ. Λιβέρης,
µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του καταβολές, ανέπτυξε
τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις άλλους διακεκριµένους
επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.

σxόλια αναγνωστών
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ : 2

0

Tsouxtra

Σήµερα, 11:29

Κύριε Χατζηδάκη...παρακαλώ όπως που αποστείλετε πρόσκληση για να εισέλθω στην.....κοσµάρα σας !

29/11/2012 12:05 µµ

Ξεκινά το 14ο συνέδριο της Capital Link | Palo.gr

7 of 17

http://www.palo.gr/cluster/articles/oikonomika-nea/22/?clid=6230076

Ξεκινά το 14ο συνέδριο της Capital Link
Ένα εξαιρετικά σηµαντικό για την ελληνική οικονοµία ∆ιεθνές Συνέδριο ανοίγει τις πόρτες του την Πέµπτη 29
Νοεµβρίου στη Νέα Υόρκη στο Metropolitan Club, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση. Πρόκειται για το 14ο
Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα , µε ένα άκρως επίκαιρο θέµα: "Οικοδοµώντας µια νέα
Ελλάδα". To Συνέδριο γίνεται 2 µέρες µετά την απόφαση του Eurogroup που διασφαλίζει την παραµονή της
χώρας στο ευρώ βάζοντας τέλος σε µακρά περίοδο γενικευµένης αβεβαιότητας για το µέλλον της χώρας µας. Ο
Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αποδύονται σε έναν ηράκλειο αγώνα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας
της Ελλάδος στο επενδυτικό κοινό και την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός και η
θεµατολογία του Συνεδρίου, το οποίο σκοπεύει να δώσει ένα στίγµα αξιοπιστίας, όσον αφορά τις προσπάθειες
αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και...
Euro2day.gr · Πριν από 13 ώρες, 43 λεπτά ·
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Κ.Χατζηδάκης: «Η χώρα µας εισήλθε σε µια
νέα, ελπιδοφόρα εποχή»
Σε συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη θα είναι κύριος οµιλητής ο υπουργός

«Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, µιλώντας την
Τετάρτη το βράδυ σε εκδήλωση µετά δείπνου που πραγµατοποιήθηκε στο «Harvard Club» της Νέας
Υόρκης, στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα
Ελλάδα».

«Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, µιλώντας την
Τετάρτη το βράδυ σε εκδήλωση µετά δείπνου που πραγµατοποιήθηκε στο «Harvard Club» της Νέας
Υόρκης, στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα
Ελλάδα».
Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη στο «Metropolitan Club», όπου κύριος
οµιλητής θα είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σηµαντική συµβολή των απανταχού οµογενών και στη
στήριξη που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν
είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του. Τώρα, ήρθε η ώρα
της ελπίδας και της ανάπτυξης», επισήµανε χαρακτηριστικά.
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Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο
για επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track», που
διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών.
Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην προώθηση
επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης. Τέλος, υπογράµµισε ότι «η παραµονή της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη».
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 στον
Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Company,
για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic Initiative).
Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του
καταβολές, ανέπτυξε τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις
άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της
εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το «Hellenic Initiative» είναι ένας παγκόσµιος, µη κερδοσκοπικός, µη
κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα από τη γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς και
Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να προσφέρει ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική
ενίσχυση για τη διατήρηση οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την
επιχειρηµατική ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη
ευηµερία του ελληνικού έθνους.
Ο κ. Λιβέρης, προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες
τις ικανότητες και δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και της
Μεγάλης Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί ταυτόχρονα:
ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα».
Σχόλια αναγνωστών (0)
Πολιτική περισσότερες ειδήσεις
Πηγή:Το Βήµα
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Χατζηδάκης: Τώρα ήρθε η ώρα της ελπίδας
και της ανάπτυξης
∆ηµοσιεύθηκε: 29 Νοεµβρίου 2012, 14:16 , Τελευταία Ενηµέρωση: 29/11/2012, 14:43

Στον απόηχο του Eurogroup ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης επεσήµανε ότι «Η παραµονή της
Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα
εποχή», µιλώντας σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο «Harvard Club» της Νέας Υόρκης, στο
πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα».
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός τόνισε τη σηµαντική συµβολή των οµογενών καθώς και τη στήριξη που προσφέρουν στον
τόπο καταγωγής τους, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις
µεγάλες θυσίες του».
Υπό το πρίσµα της συµφωνίας που επετεύχει στη σύσκεψη των ευρωπαίων υπουργών Οικονοµικών, ο κ. Χατζηδάκης
τόνισε ότι «Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας και της ανάπτυξης».
Ιδιαίτερη βάση έδωσε στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για την επενδυτική δραστηριότητα,
υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track», που διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 στον Ελληνοαυστραλό
Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό
µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic Initiative).
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Αντ. Σαµαράς: Η Ελλάδα δεν είναι µόνη στην προσπάθεια της ανάκαµψης
«Η Ελλάδα δεν είναι µόνη σ' αυτή την προσπάθεια» τονίζει ο πρωθυπουργός, Αντώνηs Σαµαράs, σε µαγνητοσκοπηµένο
µήνυµά του στο 14ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε θέµα «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα», που
πραγµατοποιήθηκε σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε «οδυνηρές θυσίες» και αναφέρθηκε στα «σκληρά, αλλά
αναγκαία µέτρα», όπως επισήµανε, που προώθησε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του απαιτούµενου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης. Επίσης, σηµείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη και ότι
«µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο στους Ευρωπαίους Εταίρους, αλλά σε συµµάχους και φίλους, όπως στην
οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ», επισηµαίνοντας τον «σηµαντικό ρόλο» των Ελληνοαµερικανών.
Για «νέα ευκαιρία» και «νέες προοπτικές» για την Ελλάδα και το λαό της µίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής Χαρζηδάκης.
Στην οµιλία του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις,
υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.
Hµεροµηνία : 29/11/12
Copyright: http://www.kathimerini.gr
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14th Annual Investor Forum Greece
Κάλεσµα Μίχαλου στους Αµερικανούς να επενδύσουν στην
Ελλάδα
29/11/2012

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC και στην τηλεόραση του CNN, ο κ. Μίχαλος
τόνισε ότι η Ελλάδα, µετά και την πρόσφατη συµφωνία µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ,
έχει διαφύγει κάθε κίνδυνο εξόδου από το ευρώ και πλέον µπαίνει σε ένα νέο
δρόµο επιστροφής στην ανάπτυξη.
Να επενδύσουν στην Ελλάδα κάλεσε τους Αµερικανούς επιχειρηµατίες ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται προκειµένου να
συµµετάσχει στο 14th Annual Investor Forum Greece (14o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο) µε θέµα "Building a New Greece" που
διοργανώνουν η Capital Link και το NYSE Euronext.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC και στην τηλεόραση του CNN, ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι η Ελλάδα, µετά και την πρόσφατη
συµφωνία µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ, έχει διαφύγει κάθε κίνδυνο εξόδου από το ευρώ και πλέον µπαίνει σε ένα νέο δρόµο
επιστροφής στην ανάπτυξη.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, η Ελλάδα όχι µόνο είναι ένας ασφαλής προορισµός για επενδύσεις, αλλά αποτελεί και
µεγάλη ευκαιρία για τους επενδυτές, καθώς υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της
δηµόσιας περιουσίας. Ο κ. Μίχαλος έκανε εκτενή αναφορά στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας
και ειδικότερα στην επικείµενη προώθηση του νέου φορολογικού νόµου, επισηµαίνοντας την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης
να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων.
Ακόµη, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ αναφέρθηκε στον µεγάλο αγώνα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση για την εξεύρεση οριστικής
λύσης και κάλεσε την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ να οµονοήσουν, ώστε να αρθούν τα εµπόδια για να καταστεί βιώσιµο το ελληνικό
χρέος και να διευκολυνθεί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.
Τέλος, ο κ. Μίχαλος παραβρέθηκε σε γεύµα εργασίας, που παρέθεσε ο γενικός διευθυντής της Dow Chemical Ανδρέας Λιβέρης,
στο οποίο µετείχαν Ελληνοαµερικανοί και Αµερικανοί επιχειρηµατίες. Σήµερα το απόγευµα, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ
θα µιλήσει στο 14o Eτήσιο Επενδυτικό Συνέδριο, ενώ την Παρασκευή θα επισκεφθεί το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης στο
πλαίσιο της "Ελληνικής Ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης".
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ :: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Κ.Χατζηδάκης: Η Ελλάδα εισήλθε σε «νέα ελπιδοφόρα
εποχή»
29/11/2012

Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή», τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής
Χατζηδάκης, µιλώντας σε εκδήλωση µετά δείπνου που πραγµατοποιήθηκε στο
"Harvard Club" της Νέας Υόρκης, µέσα στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα"
Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης, µιλώντας σε εκδήλωση µετά δείπνου που πραγµατοποιήθηκε στο "Harvard Club"
της Νέας Υόρκης, µέσα στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα". Οι
εργασίες του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν σήµερα στο "Metropolitan Club", όπου κύριος οµιλητής θα είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη "σηµαντική συµβολή" των απανταχού οµογενών και στη στήριξη που προσφέρουν στον
τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός
λαός µε τις µεγάλες θυσίες του. Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας και της ανάπτυξης», επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις,
υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο "fast track", που διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών. Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων
έργων υποδοµής, στην προώθηση επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης. Τέλος, υπογράµµισε ότι «η παραµονή
της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη».
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 στον Ελληνοαυστραλό Ανδρέα
Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της
"Ελληνικής Πρωτοβουλίας" (Hellenic Initiative). Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και
πολιτιστικές του καταβολές, ανέπτυξε τους σκοπούς του "Hellenic Initiative", που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις άλλους
διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι "το "Hellenic Initiative" είναι ένας παγκόσµιος, µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός φορέας, του
οποίου το όραµα, µέσα από τη γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς και Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να προσφέρει
ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική ενίσχυση για τη διατήρηση οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την
επιχειρηµατική ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη ευηµερία του ελληνικού
έθνους".
Ο κ. Λιβέρης, προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες τις ικανότητες και
δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό
µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και της Μεγάλης Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να
επιτευχθεί ταυτόχρονα: ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα».
Ανάµεσα στους παρευρισκόµενους ήταν ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Χρίστος Παναγόπουλος, ο οποίος απένειµε
το βραβείο στον κ. Λιβέρη. Tην εκδήλωση συντόνισε η Ελληνοαµερικανίδα δηµοσιογράφος του CBS, Αλέξις Χριστοφόρου, ενώ ο
διευθύνων εταίρος Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ernst & Young, Πάνος Παπάζογλου, παρουσίασε τους
επίσηµους, από ΗΠΑ και Ελλάδα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Η Ελλάδα εισήλθε σε νέα ελπιδοφόρα εποχή»

Η παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη δεν είναι
διαπραγµατεύσιµη, λέει ο Κ. Χατζηδάκης
∆ηµοσίευση: 29 Νοε. 2012 10:25

Τελευταία ενηµέρωση: 29 Νοε. 2012 22:39

«Η παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Η χώρα µας εισήλθε σε
µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης, µιλώντας σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο
«Harvard Club» της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε
τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα». Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν στο
«Metropolitan Club», όπου κύριος οµιλητής θα είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σηµαντική συµβολή των απανταχού οµογενών και στη
στήριξη που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα
δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του».
«Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας και της ανάπτυξης» επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο
για επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track»,
που διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων
αδειών. Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην
προώθηση επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012
στον Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical
Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic
Initiative).
Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του
καταβολές, ανέπτυξε τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις
άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της
εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το «Hellenic Initiative» είναι ένας παγκόσµιος, µη κερδοσκοπικός, µη
κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα από τη γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς
και Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να προσφέρει ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική
ενίσχυση για τη διατήρηση οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την
επιχειρηµατική ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη
ευηµερία του ελληνικού έθνους.
Ο κ. Λιβέρης προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες
τις ικανότητες και δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και
της Μεγάλης Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί
ταυτόχρονα: ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα».
Στο συνέδριο µεταδόθηκε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, ο
οποίος υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του απαιτούµενου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης. Επίσης, σηµείωσε ότι η Ελλάδα δεν
είναι µόνη και ότι «µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο στους Ευρωπαίους Εταίρους, αλλά σε
συµµάχους και φίλους, όπως στην οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ»,
επισηµαίνοντας τον «σηµαντικό ρόλο» των Ελληνοαµερικανών.
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Χατζηδάκης: «Η παραµονή της χώρας στην ευρωζώνη δεν είναι
διαπραγµατεύσιµη»
∆ηµοσίευση: 29 Νοε. 2012 10:25

Τελευταία ενηµέρωση: 29 Νοε. 2012 11:47

«Η παραµονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Η χώρα µας
εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης, µιλώντας σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο «Harvard Club» της
Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο
«Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα».
Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν στο «Metropolitan Club», όπου κύριος οµιλητής θα
είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σηµαντική συµβολή των απανταχού οµογενών και στη
στήριξη που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα
δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του».
«Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας και της ανάπτυξης» επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο
για επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track»,
που διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων
αδειών. Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην
προώθηση επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012
στον Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical
Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic
Initiative).
Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του
καταβολές, ανέπτυξε τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις
άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της
εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το «Hellenic Initiative» είναι ένας παγκόσµιος, µη κερδοσκοπικός, µη
κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα από τη γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς
και Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να προσφέρει ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική
ενίσχυση για τη διατήρηση οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την
επιχειρηµατική ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη
ευηµερία του ελληνικού έθνους.
Ο κ. Λιβέρης προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες
τις ικανότητες και δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και
της Μεγάλης Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί
ταυτόχρονα: ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα».
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ΣΗΜΕΡΑ
"The Hellenic Initiative": Βραβεύτηκε στο συνέδριο της Capital Link
στη Ν.Υόρκη
29/11/2012

Ο κ. Λιβέρης ανέφερε το σκοπό της THI που επικεντρώνεται στην υλοποίηση
προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης µε στόχο να ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα
και τις επενδύσεις στην Ελλάδα και περιέγραψε πως αυτά θα βελτιώσουν τη κατάσταση
στη χώρα
Πρόσκληση προς τους Ελληνες της διασποράς και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητες τους για να
βοηθήσουν τους συµπατριώτες µας στην Ελλάδα, απηύθυνε στην οµιλία του κατά τη διάρκεια του δείπνου, Capital Link, στο Harvard Club
της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος της Dow Chemical , Ανδρέας Ν. Λιβέρης.
Στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα”, το οποίο πραγµατοποιείται σήµερα, η Capital Link
απένειµε το στον κ. Λιβέρη το βραβείο “Capital Link Leadership Award” για τον ηγετικό του ρόλο ως Ιδρυτή του “ Hellenic Initiative ”.
Το “ Hellenic Initiative ”, που ιδρύθηκε το 2012 σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα, είναι ένας παγκόσµιος, µη-κερδοσκοπικός,
µη-κυβερνητικός φορέας του οποίου το όραµα, µέσα από την γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς και Φιλελληνικής κοινότητας, είναι να
προσφέρει κρίσιµη, ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική ενίσχυση για τη διατήρηση οργανώσεων και προγραµµάτων, και να εµπνεύσει
την επιχειρηµατικότητα και την επιχειρηµατική ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει την µακροπρόθεσµη
ευηµερία του έθνους. Ωθεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο την αναδιάρθρωση και την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονοµίας
εξασφαλίζοντας τη θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.
Ο κ. Λιβέρης ήταν ο κύριος οµιλητής του δείπνου και ανέπτυξε την σηµασία και τους σκοπούς του Hellenic Initiative.
Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου στο Harvard Club την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου, µε το οποίο και ξεκίνησε
το 14ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link. Επίτιµος καλεσµένος ήταν ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών & ∆ικτύων, ο οποίος και ανέπτυξε στην οµιλία του τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και προσέλκυσης
επενδύσεων µε σκοπό η χώρα να επανέλθει σε ανάπτυξη.
Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο κ. Λιβέρης, προσκάλεσε τους Ελληνες της διασποράς και τους φιλέλληνες να
χρησιµοποιήσουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητες τους για να βοηθήσουν τους Έλληνες στη Ελλάδα. Κάνοντας παραλληλισµό µεταξύ
της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και της Μεγάλης Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, ο κ. Λιβέρης τόνισε την ανάγκη να
επιτευχθεί ταυτόχρονα ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα.
Περιέγραψε πως µια µη κερδοσκοπική, µη κυβερνητική οργάνωση σαν την Ελληνική Πρωτοβουλία- Hellenic Initiative (THI), που
δηµιούργησε ο ίδιος µε 4 άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες φέτος, εργάζεται για να αντιµετωπίσει όλες τις δύσκολες πτυχές της κρίσης.
Ο κ. Λιβέρης ανέφερε το σκοπό της THI που επικεντρώνεται στην υλοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης µε στόχο να
ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα και περιέγραψε πως αυτά θα βελτιώσουν τη κατάσταση στη χώρα.
Ανέφερε συγκεκριµένα «Προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι Ελληνες επιχειρηµατίες
µπορούν να αναδειχθούν…. το περιβάλλον µέσα στο οποίο οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις θα πάψουν να αντιµετωπίζουν
προβλήµατα.. µέσα στο οποίο οι ελληνικές εταιρίες θα είναι ανταγωνιστικές και ο κόσµος θα ευηµερεί». Κατέληξε µε την ανακοίνωση από
τη πλευρά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative, THI) της θέσπισης του θεσµού «Ελληνικού Βραβείου
Επιχειρηµατικότητας» σε συνεργασία µε τον Οµιλο της Libra µε σκοπό να δώσουν ευκαιρίες τόσο σε έµπειρους επιχειρηµατίες, όσο και σε
επιχειρηµατίες που κάνουν τα πρώτα τους βήµατα, παρέχοντας στους νικητές ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσουν την νέα τους επιχείρηση.
Tην εκδήλωση συντόνισε η κ. Αλέξις Χριστοφόρου παρουσιάστρια ειδήσεων του CBS News και ο κ. Πάνος Παπάζογλου, ∆ιευθύνων
Εταίρος, Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ernst & Young έκανε τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις
Ηνωµένες Πολιτείες κ. Χρήστος Παναγόπουλος, απένειµε το βραβείο στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη.
Παραβρέθηκαν ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας και των Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς και µια
οµάδα από διακεκριµένους Έλληνο-Αµερικανούς επιχειρηµατίες ήταν µεταξύ των συµµετεχόντων, ενδεικτικά αναφέροντας τον κ. John
Calamos, CEO & Global Co-Chief Investment Officer of Calamos Investments (NYSE:CLMS), τον κ. Dean Metropoulos, Chairman & CEO
of C. Dean Metropoulos & Co., τον κ. John Koudounis, President & CEO of Mizuho Securities, Inc.,τον κ. Sotirios Vahaviolos, President &
CEO of Mistras Group Inc. (NYSE:MG), τον κ. George Sakellaris, President & CEO of AMERESCO, INC. (NYSE:AMRC), τον κ. Spiros
Milonas, Founder and CEO Ionian Transport Inc., τον κ. Spiros Voutsinas, President, Atlantic Bank, τον κ. Dean Dakolias, FORTRESS
INVESTMENT GROUP, τον κ. Nick Lazares, Chairman and CEO, ADMIRALS BANK, τον κ. Nicholas Logothetis, LIBRA GROUP, τον κ.
Dennis Mehiel, SF HOLDINGS GROUP και πολλοί άλλοι.
πηγή: www.greeknewsonline.com
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Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Οικονοµία

Στο 14ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link

Σαµαράς: Η Ελλάδα δεν είναι µόνη
στην προσπάθειά της
Web only
29/11/2012 21:57

Αισιόδοξα µηνύµατα για τις νέες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µετέφεραν ο
πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς και ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης στο
14ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε θέµα «Οικοδοµώντας µια νέα
Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλάδα δεν είναι µόνη σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Πρωθυπουργός σε
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του προσθέτοντας πως ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε
«οδυνηρές θυσίες». Παράλληλα αναφέρθηκε στα «σκληρά, αλλά αναγκαία µέτρα», όπως
επεσήµανε, που προώθησε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του
απαιτούµενου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και
ανάπτυξης. Επίσης, σηµείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη και ότι «µπορούµε να
υπολογίζουµε όχι µόνο στους ευρωπαίους εταίρους, αλλά σε συµµάχους και φίλους, όπως
στην οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ, τονίζοντας τον σηµαντικό ρόλο
των Ελληνοαµερικανών.
Για «νέα ευκαιρία» και «νέες προοπτικές» για την Ελλάδα και το λαό της έκανε λόγο ο
υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης.
Στην οµιλία του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό
πλαίσιο για επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.
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Οικονοµία

Κ. Χατζηδάκης: Αδιαπραγµάτευτη η
παραµονή της Ελλάδας στο ευρώ
Οµιλία του υπουργού Ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/11/2012, 22:49 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 29/11/2012, 22:49

«Η παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Η χώρα µας
εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης,
µιλώντας σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο «Harvard Club» της Νέας Υόρκης,
στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια
νέα Ελλάδα».
Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν στο «Metropolitan Club», όπου κύριος
οµιλητής θα είναι ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σηµαντική συµβολή των απανταχού οµογενών
και στη στήριξη που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας
παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός
λαός µε τις µεγάλες θυσίες του».
«Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας και της ανάπτυξης» επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο
νοµοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας
αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track», που διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών. Αναφέρθηκε, µεταξύ
άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην προώθηση επενδυτικών
συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για
το 2012 στον Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο
της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής
Πρωτοβουλίας (Hellenic Initiative).
Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και
πολιτιστικές του καταβολές, ανέπτυξε τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που
δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη
στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το «Hellenic Initiative» είναι ένας παγκόσµιος, µη
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κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα από τη
γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς και Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να
προσφέρει ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική ενίσχυση για τη διατήρηση
οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την επιχειρηµατική ανάπτυξη
που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη ευηµερία του
ελληνικού έθνους.
Ο κ. Λιβέρης προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να
χρησιµοποιήσουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον
ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό
µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και της Μεγάλης Ύφεσης του
παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί ταυτόχρονα:
ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα».
Στο συνέδριο µεταδόθηκε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά, ο οποίος υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του απαιτούµενου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης. Επίσης,
σηµείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη και ότι «µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο
στους Ευρωπαίους Εταίρους, αλλά σε συµµάχους και φίλους, όπως στην οικονοµική και
επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ», επισηµαίνοντας τον «σηµαντικό ρόλο» των
Ελληνοαµερικανών.

© ∆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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«Η παραµονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Η χώρα µας
εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης, µιλώντας σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο «Harvard Club» της
Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο
«Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα».
Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν στο «Metropolitan Club», όπου κύριος οµιλητής θα
είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σηµαντική συµβολή των απανταχού οµογενών και στη
στήριξη που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα
δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του».
«Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας και της ανάπτυξης» επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο
για επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, το λεγόµενο «fast track»,
που διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων
αδειών. Αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην
προώθηση επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για το 2012
στον Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical
Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Hellenic
Initiative).
Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του
καταβολές, ανέπτυξε τους σκοπούς του «Hellenic Initiative», που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις
άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της
εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το «Hellenic Initiative» είναι ένας παγκόσµιος, µη κερδοσκοπικός, µη
κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα από τη γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς
και Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να προσφέρει ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική
ενίσχυση για τη διατήρηση οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την
επιχειρηµατική ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη
ευηµερία του ελληνικού έθνους.
Ο κ. Λιβέρης προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες
τις ικανότητες και δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και
της Μεγάλης Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί
ταυτόχρονα: ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα».
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"The Hellenic Initiative": Βραβεύτηκε στο συνέδ
Link στη Ν.Υόρκη
imerisia.gr – Πεµ, 29 Νοε 2012

Ο κ. Λιβέρης ανέφερε το σκοπό της THI που επικεντρώνεται στην υλοποίηση προγραµµάτων

στόχο να ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα και περιέγραψ
τη κατάσταση στη χώρα

Πρόσκληση προς τους Ελληνες της διασποράς και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες τ

δυνατότητες τους για να βοηθήσουν τους συµπατριώτες µας στην Ελλάδα, απηύθυνε στην οµι
δείπνου, Capital Link, στο Harvard Club της Νέας Υόρκης ο πρόεδρος της Dow Chemical ,
Στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα
σήµερα, η Capital Link απένειµε το στον κ. Λιβέρη το βραβείο “Capital Link Leadership
ως Ιδρυτή του “ Hellenic Initiative ”.

Το “ Hellenic Initiative ”, που ιδρύθηκε το 2012 σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδ

κερδοσκοπικός, µη-κυβερνητικός φορέας του οποίου το όραµα, µέσα από την γενναιοδωρία τ

Φιλελληνικής κοινότητας, είναι να προσφέρει κρίσιµη, ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική

οργανώσεων και προγραµµάτων, και να εµπνεύσει την επιχειρηµατικότητα και την επιχειρηµ
επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει την µακροπρόθεσµη ευηµερία του έθνους

µε στόχο την αναδιάρθρωση και την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονοµίας εξασφαλίζοντας
πλαίσιο της Ευρωζώνης.

Ο κ. Λιβέρης ήταν ο κύριος οµιλητής του δείπνου και ανέπτυξε την σηµασία και τους σκοπούς
Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου στο Harvard Club
οποίο και ξεκίνησε το 14ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link. Επίτιµος καλεσµένος ήταν ο κ
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών & ∆ικτύων, ο οποίος και ανέπτυξε

αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και προσέλκυσης επενδύσεων µε σκοπό η χώρα να επανέλθει
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Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο κ. Λιβέρης, προσκάλεσε τους Ελληνες της δια

να χρησιµοποιήσουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητες τους για να βοηθήσουν τους Έλληνε
παραλληλισµό µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και της Μεγάλης Ύφεσης του
κ. Λιβέρης τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί ταυτόχρονα ανακούφιση, ανάκαµψη και
το κλίµα στη χώρα.

Περιέγραψε πως µια µη κερδοσκοπική, µη κυβερνητική οργάνωση σαν την Ελληνική Πρωτοβ
(THI), που δηµιούργησε ο ίδιος µε 4 άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες φέτος, εργάζεται

δύσκολες πτυχές της κρίσης. Ο κ. Λιβέρης ανέφερε το σκοπό της THI που επικεντρώνεται στη
οικονοµικής ανάπτυξης µε στόχο να ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις
πως αυτά θα βελτιώσουν τη κατάσταση στη χώρα.

Ανέφερε συγκεκριµένα «Προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέ

επιχειρηµατίες µπορούν να αναδειχθούν…. το περιβάλλον µέσα στο οποίο οι βιοµηχανικές και

πάψουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα.. µέσα στο οποίο οι ελληνικές εταιρίες θα είναι ανταγ
ευηµερεί». Κατέληξε µε την ανακοίνωση από τη πλευρά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας

θέσπισης του θεσµού «Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας» σε συνεργασία µε τον Οµιλ
δώσουν ευκαιρίες τόσο σε έµπειρους επιχειρηµατίες, όσο και σε επιχειρηµατίες που
παρέχοντας στους νικητές ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσουν την νέα τους επιχείρηση
Tην εκδήλωση συντόνισε η κ. Αλέξις Χριστοφόρου παρουσιάστρια ειδήσεων του CBS News

∆ιευθύνων Εταίρος, Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ernst & Young έκανε τις εισα

Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες κ. Χρήστος Παναγόπουλος, απένειµε το βραβ
Λιβέρη.

Παραβρέθηκαν ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας και τ

καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους Έλληνο-Αµερικανούς επιχειρηµατίες ήταν µεταξύ τ
ενδεικτικά αναφέροντας τον κ. John Calamos, CEO & Global Co-Chief Investment Officer of
(NYSE:CLMS), τον κ. Dean Metropoulos, Chairman & CEO of C. Dean Metropoulos & Co.,
President & CEO of Mizuho Securities, Inc.,τον κ. Sotirios Vahaviolos, President & CEO of
τον κ. George Sakellaris, President & CEO of AMERESCO, INC. (NYSE:AMRC), τον κ
Ionian Transport Inc., τον κ. Spiros Voutsinas, President, Atlantic Bank, τον κ. Dean

GROUP, τον κ. Nick Lazares, Chairman and CEO, ADMIRALS BANK, τον κ. Nicholas Logothe
Dennis Mehiel, SF HOLDINGS GROUP και πολλοί άλλοι.
πηγή: www.greeknewsonline.com
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
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Αισιόδοξα µηνύµατα για τις νέες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µετέφεραν ο πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαµαράς και ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης στο 14ο Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link, µε θέµα «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλάδα δεν είναι µόνη σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Πρωθυπουργός σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά
του προσθέτοντας πως ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε «οδυνηρές θυσίες». Παράλληλα αναφέρθηκε στα
«σκληρά, αλλά αναγκαία µέτρα», όπως επεσήµανε, που προώθησε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του απαιτούµενου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης. Επίσης, σηµείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη και
ότι «µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο στους ευρωπαίους εταίρους, αλλά σε συµµάχους και φίλους, όπως
στην οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ, τονίζοντας τον σηµαντικό ρόλο των ελληνοαµερικανών.
Για «νέα ευκαιρία» και «νέες προοπτικές» για την Ελλάδα και το λαό της έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης,
Κωστής Χατζηδάκης.
Στην οµιλία του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις,
υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.
0
Ακολούθησε το Pathfinder News στο
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Παρασκευή 30
Νοεµβρίου 2012

"Η Ελλάδα θα τα καταφέρει"

"Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Αυτό ήταν το µήνυµά µου και είναι ένα µήνυµα που υποστηρίζεται πια από την
απόφαση του Eurogroup και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, την περασµένη ∆ευτέρα", δήλωσε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής
Χατζηδάκης, µετά την ολοκλήρωση του 14ου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, που
φέτος είχε ως θέµα του: "Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα".
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι "Η Ελλάδα έχει µια βάση στήριξης. Και πατώντας σ' αυτή τη βάση µπορούµε να
περάσουµε σε µια περίοδο ανάκαµψης πρώτα και ανάπτυξης στη συνέχεια", τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
Αναφερόµενος στη συµµετοχή στο συνέδριο αρκετών στελεχών και εκπροσώπων µεγάλων επιχειρήσεων,
επισήµανε ότι "υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές. Βλέπουν ότι η κρίση στην Ελλάδα µπορεί να γίνει
µια ευκαιρία για τους ίδιους, αλλά ταυτόχρονα και για τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους φτωχότερους και τους
ανέργους, που µπορεί µε τις νέες επενδύσεις να βρουν καινούριες δουλειές".
Ο υπουργός Ανάπτυξης, τόσο κατά την οµιλία του στο συνέδριο, όσο και σε συνέντευξη Τύπου που
ακολούθησε, έστειλε αισιόδοξο µήνυµα για την έκβαση των προσπαθειών του πρωθυπουργού, της
κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. "∆ουλεύοντας µε αποτέλεσµα, µε πείσµα, µε όραµα και σχέδιο, εµείς οι
Έλληνες µπορούµε να πάµε και πάλι µπροστά", ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας παράλληλα µια
εικόνα των αιτιών και των λαθών του παρελθόντος που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση.
Στη συνέχεια, µεταξύ άλλων, σηµείωσε ότι "µέσα σε µόλις τρία χρόνια, µε µεγάλο κόστος, οι Έλληνες
πετύχαµε όσα λίγες χώρες στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία. Σταδιακά, αλλάζει πλέον η προοπτική µιας
χώρας µε συγκεκριµένα βήµατα:
Πρώτον, οι προσπάθειές µας πιάνουν τόπο επιτέλους. Αναγνωρίζονται διεθνώς και επιβεβαιώνονται από την
καινούρια συµφωνία για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους, την οποία καλωσορίζουµε. Ναι, η Ελλάδα
παραµένει στην Ευρωζώνη. Και αυτή είναι µία τελεσίδικη απόφαση! Αυτό αποτελεί και τη βάση της
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προσπάθειάς µας. Η υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων µας και του ∆ΝΤ δίνει διέξοδο από το φαύλο
κύκλο του ελλείµµατος και του υψηλού χρέους.
∆εύτερον, η κοινή γνώµη στηρίζει τις αλλαγές. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι τα µέτρα είναι σκληρά. Όµως
η σιωπηρή πλειοψηφία των πολιτών αποδέχεται τις θυσίες και τάσσεται υπέρ των µεταρρυθµίσεων και των
ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί ξέρουν πως έχουµε κάνει ήδη τα 2/3 της διαδροµής. Και µε τα µέτρα που ψηφίσαµε
πρόσφατα, ολοκληρώνουν και το τελευταίο 1/3 για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Οι Έλληνες είναι
αποφασισµένοι να κάνουν και το τελευταίο µίλι αυτής της διαδροµής.
Τρίτον, οι πολιτικές δυνάµεις, που απεύχονται την αποµόνωση της Ελλάδας συνεργάζονται στενά. Για την
ακρίβεια όλοι όσοι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας στηρίζουν την τρικοµµατική κυβέρνηση
συνασπισµού. Ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους αφετηρίες. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί συµβαίνει για
πρώτη φορά στην ιστορία. Και εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα.
Τέταρτον, το επενδυτικό κλίµα ήδη µεταβάλλεται. Βλέποντας τις αλλαγές, κάποιοι µεγάλοι ξένοι επενδυτές
ξεκίνησαν να βλέπουν την Ελλάδα διαφορετικά. Η Unilever, παραδείγµατος χάριν, αποφάσισε πως στο εξής
θα παράγει 110 διαφορετικά προϊόντα της στην Ελλάδα, ενώ η Hewlett Packard συµφώνησε µε τους
εθνικούς µας σιδηροδρόµους (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και την Cosco που διαχειρίζεται το βασικό ελληνικό λιµάνι, τον
Πειραιά, για τη διακίνηση των προϊόντων της στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρειο Αφρική.
Πέµπτον, η πρόοδος αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οργανισµούς. Τον προηγούµενο µήνα, η Παγκόσµια
Τράπεζα στο Doing Business Report, ανέβασε την Ελλάδα κατά 22 θέσεις στην κατάταξη
ανταγωνιστικότητας, ως µία από τις 10 ταχύτερα βελτιούµενες οικονοµίες.
Επίσης, όπως ανακοινώθηκε στις αρχές της εβδοµάδας, σύµφωνα µε την έκθεση «Τhe 2012 Euro Plus
Monitor», η χώρα µας αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 20 χωρών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη συµµόρφωση για
την επίτευξη δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και την προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων".
Ο κ. Χατζηδάκης υπογράµµισε ότι "όλα αυτά αποδεικνύουν πως µπορούµε ως χώρα να τα καταφέρουµε.
Περάσαµε από τον σχεδιασµό, στα χειροπιαστά αποτελέσµατα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το ενδεχόµενο
µιας ελληνικής εξόδου από την Ευρωζώνη έµοιαζε πιθανό. Σήµερα, η επιτυχία της χώρας κρίνεται αναγκαία
για την επιβίωση και την εξέλιξη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το δρόµο της ανάπτυξης. Μέχρι
πριν από λίγο καιρό, η Ελλάδα ήταν ο αδύναµος κρίκος της Ευρώπης. Σήµερα, µπορεί να αποτελέσει ένα
ελπιδοφόρο παράδειγµα. ∆ιότι, µέρα µε τη µέρα, ανακτούµε την αξιοπιστία µας. Με αγώνα, αυστηρό
προγραµµατισµό και σοβαρή δουλειά. Γιατί η εµπιστοσύνη δεν χαρίζεται. Κερδίζεται".
Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε µια σειρά συγκεκριµένων παραδειγµάτων και διαρθρωτικών αλλαγών
σχετικά "µε το τι έγινε στη χώρα τα προηγούµενα χρόνια και τους προηγούµενους µήνες", όπως είπε.
Καταλήγοντας, τόνισε ότι "όλα αυτά (οι αλλαγές και τα µέτρα τα οποία είχε αναφερθεί) συνθέτουν την εικόνα
ενός κράτους, αποφασισµένου να δοµήσει µια νέα οικονοµία, µε υγιή παραγωγική βάση. Μιας χώρας
αποφασισµένης να µετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και να δώσει ελπίδα και προοπτική, τόσο στους πολίτες
της όσο και σε εκείνους που θα επενδύσουν στην επιτυχία της".
Απαντώντας σε αρκετές ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε
σε αρκετά ζητήµατα που αφορούν τη δηµιουργία εµπιστοσύνης και ασφάλειας για τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές. Μεταξύ άλλων, επισήµανε ότι "υπάρχει ενδιαφέρον" από τις ΗΠΑ, σηµειώνοντας ιδιαίτερα ότι
"δίνεται συνέχεια" από την οµάδα "Ελληνικής Πρωτοβουλίας" και την οµάδα οµογενών που επισκέφθηκε την
Αθήνα µε τον πρώην πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον.
"∆εν είναι ακόµη εύκολα τα πράγµατα, αλλά η κατάσταση δεν είναι πια η ίδια", υποστήριξε ο υπουργός
Ανάπτυξης, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα ως σηµαντικές προτεραιότητες:
"Πρώτον, ο νέος νόµος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις που προβλέπει τη δηµιουργία µιας κατ'
ουσία Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής. Και πως κάθε επένδυση θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά.
∆εύτερον, προωθούµε, µέσα στο νέο πλαίσιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης, την επανεκκίνηση των
µεγάλων έργων υποδοµών στις συγκοινωνίες και αλλού.
Τρίτον, προσκαλέσαµε την Παγκόσµια Τράπεζα να µας προσφέρει τεχνική βοήθεια και να εντοπίσουµε τοµείς
όπου µπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις, ώστε η Ελλάδα να ανέβει ακόµη περισσότερο στη διεθνή
κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα.
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Τέταρτον, προωθούµε ένα ευρύ πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων σε µία σειρά από τοµείς της οικονοµίας και
υπάρχουν 29 προγράµµατα σε εξέλιξη".

pro.com.gr © 2011 - 2012 All Rights Reserved

Design & Development by

30/11/2012 11:22 πµ

Η Ελλάδα εισήλθε σε «νέα ελπιδοφόρα εποχή» τονίζει από τη Νέα Υό...

1 of 2

http://www.otenet.gr/portal/portal/info/economynews/economy;jsessio...

Username
Αναζήτηση:

www

ελληνικό web

OTENET Portal

Password

Εγγραφή

Ξεχάσατε το password;

Επικαιρότητα Οικονοµία Πρωτοσέλιδα Τεχνολογία Καιρός Μεταφράσεις Χάρτες
| Οικονοµικά Νέα

Η Ελλάδα εισήλθε σε «νέα ελπιδοφόρα εποχή» τονίζει από τη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης
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Η χώρα µας εισήλθε σε µια νέα, ελπιδοφόρα εποχή», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης,
µιλώντας σήµερα το πρωί (ώρα Ελλάδας) σε εκδήλωση µετά δείπνου που
πραγµατοποιήθηκε στο "Harvard Club" της Νέας Υόρκης, µέσα στα πλαίσια του 14ου
Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο "Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα". Οι
εργασίες του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν σήµερα στο "Metropolitan Club",
όπου κύριος οµιλητής θα είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη "σηµαντική συµβολή" των απανταχού
οµογενών και στη στήριξη που προσφέρουν στον τόπο καταγωγής τους,
υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν είναι χαµένη υπόθεση και αυτό
απέδειξε ο ελληνικός λαός µε τις µεγάλες θυσίες του. Τώρα, ήρθε η ώρα της ελπίδας
και της ανάπτυξης», επισήµανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο
νοµοθετικό πλαίσιο για επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας
αδειοδότησης, το λεγόµενο "fast track", που διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές µε τη γρήγορη έκδοση των απαιτούµενων αδειών. Αναφέρθηκε, µεταξύ
άλλων, στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων υποδοµής, στην προώθηση
επενδυτικών συνεργασιών και ευκαιριών ανάπτυξης. Τέλος, υπογράµµισε ότι «η
παραµονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν είναι διαπραγµατεύσιµη».
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, απονεµήθηκε το «Capital Link Leadership Award» για
το 2012 στον Ελληνοαυστραλό Ανδρέα Λιβέρη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο
της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως ιδρυτικό µέλος της
"Ελληνικής Πρωτοβουλίας" (Hellenic Initiative). Ο κ. Λιβέρης, µε µια συγκινητική
οµιλία, γεµάτη περηφάνια για τις εθνικές και πολιτιστικές του καταβολές, ανέπτυξε
τους σκοπούς του "Hellenic Initiative", που δηµιούργησε µαζί µε τέσσερις άλλους
διακεκριµένους επιχειρηµατίες και µε σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση
της εικόνας της σε διεθνές επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι "το "Hellenic Initiative" είναι ένας παγκόσµιος, µη
κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα από τη
γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς και Φιλελληνικής Κοινότητας, έχει σκοπό να
προσφέρει ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική ενίσχυση για τη διατήρηση
οργανώσεων και προγραµµάτων, καθώς και να εµπνεύσει την επιχειρηµατική
ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη
ευηµερία του ελληνικού έθνους".
Ο κ. Λιβέρης, προσκάλεσε τους απόδηµους Έλληνες και τους φιλέλληνες να
χρησιµοποιήσουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητές τους για να βοηθήσουν τον
ελληνικό λαό και κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Κάνοντας παραλληλισµό
µεταξύ της σηµερινής κατάστασης στην Ελλάδα και της Μεγάλης Ύφεσης του
παρελθόντος στην Αµερική, τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί ταυτόχρονα:
ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση, ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη
χώρα».
Ανάµεσα στους παρευρισκόµενους ήταν ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον,
Χρίστος Παναγόπουλος, ο οποίος απένειµε το βραβείο στον κ. Λιβέρη. Tην εκδήλωση
συντόνισε η Ελληνοαµερικανίδα δηµοσιογράφος του CBS, Αλέξις Χριστοφόρου, ενώ
ο διευθύνων εταίρος Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ernst & Young,
Πάνος Παπάζογλου, παρουσίασε τους επίσηµους, από ΗΠΑ και Ελλάδα.
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Αντ. Σαµαράς: Η Ελλάδα δεν είναι µόνη στην προσπάθειά της
Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2012 22:07
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O κ. Σαµαράς υπογράµµισε την
αναγκαιότητα διαµόρφωσης του
απαιτούµενου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος για προσέλκυση
επενδύσεων και ανάπτυξης.
(Φωτογραφία αρχείου)

Αισιόδοξα µηνύµατα για τις νέες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µετέφεραν ο πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαµαράς και ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης στο 14ο Ετήσιο Επενδυτικό
Συνέδριο της Capital Link, µε θέµα «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα», στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλάδα δεν είναι µόνη σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Πρωθυπουργός σε µαγνητοσκοπηµένο
µήνυµά του προσθέτοντας πως ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε «οδυνηρές θυσίες». Παράλληλα
αναφέρθηκε στα «σκληρά, αλλά αναγκαία µέτρα», όπως επεσήµανε, που προώθησε η κυβέρνηση και
ψήφισε η Βουλή.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του απαιτούµενου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης. Επίσης, σηµείωσε ότι η
Ελλάδα δεν είναι µόνη και ότι «µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο στους ευρωπαίους εταίρους, αλλά
σε συµµάχους και φίλους, όπως στην οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ, τονίζοντας τον
σηµαντικό ρόλο των ελληνοαµερικανών.
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O υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής
Χατζηδάκης ήταν ο κεντρικός
οµιλητής στο 14ο Ετήσιο Φόρουµ
Επενδυτών µε τίτλο «Χτίζοντας µια
νέα Ελλάδα» που διοργάνωσε ο
οργανισµός Capital Link στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.

Για «νέα ευκαιρία» και «νέες προοπτικές» για την Ελλάδα και το λαό της έκανε λόγο ο υπουργός
Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης.
Στην οµιλία του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές αλλαγές και στο νοµοθετικό πλαίσιο για
επενδύσεις, υπογραµµίζοντας τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

© 1996 - 2012, H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η
αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχοµένου του παρόντος web site µε οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες
∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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Eκτύπωση

Αλλαγή του κλίµατος ως προς το αµερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον
Αλλαγή του κλίµατος ως προς το αµερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον, διαπιστώνουν
αξιωµατούχοι της ελληνικής κυβέρνησης και επιχειρηµατίες.
Η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ανοίγει «νέες προοπτικές» για την αλλαγή
του κλίµατος στον τοµέα των επενδύσεων, υποστηρίζουν αξιωµατούχοι της κυβέρνησης και επιχειρηµατίες οι οποίοι
συµµετείχαν στο 14ο Επενδυτικό Συνέδριο της «Capital Link», που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη στη Νέα Υόρκη.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, αντιπροσωπεία κυβερνητικών παραγόντων, µε επικεφαλής τον υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστή Χατζηδάκη και εκπροσώπων εταιριών, επισκέφθηκαν
χθες το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση µε την ονοµασία «Ηµέρα Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Ένας αξιωµατούχος της ελληνικής κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος του επιχειρηµατικού κόσµου της Ελλάδας και ένας από
τους πιο γνωστούς Ελληνοαµερικανούς επενδυτές σε διεθνές επίπεδο, µίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δίνοντας συνοπτικά την
εικόνα -µέσα από τη δική τους σκοπιά- για το πώς βλέπουν σήµερα την Ελλάδα ενδιαφερόµενοι επενδυτές στις Ηνωµένες
Πολιτείες.
«∆ιαπιστώσαµε µια αλλαγµένη διάθεση από µέρους επενδυτών» δήλωσε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασηµάκης
Παπαγεωργίου, επισηµαίνοντας πως «αυτό που µας είπαν και οι ίδιοι είναι ότι, µετά από αρκετά χρόνια, είδαν
εµπεριστατωµένες παρουσιάσεις, συγκεκριµένες θέσεις από την κυβέρνηση και κυρίως αποφάσεις και αποφασιστικότητα
για αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, πιστεύοντας ότι αυτό το πρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί. Από την πλευρά µας, ο κ.
Χατζηδάκης και εγώ, το στίγµα που δώσαµε είναι ότι θα προχωρήσουµε µπροστά για να ξαναφτιάξουµε την Ελλάδα».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) Κωνσταντίνος Μίχαλος,
ανέφερε πως «µετά την απόφαση στο Eurogroup φαίνεται ότι η Ελλάδα βαδίζει σ' ένα άλλο µονοπάτι. Κι αυτό
διαπιστώσαµε εδώ. Η χώρα µας επιστρέφει δειλά- δειλά στο µονοπάτι της ανάπτυξης. Νοµίζω ότι αυτή η επίσκεψη από
εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων, εισηγµένες και µη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά και γενικότερα οι
επαφές που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, έδωσαν τη δυνατότητα για να δηµιουργηθεί ενδιαφέρον από
Αµερικανούς επενδυτές για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο βαθµός εµπιστοσύνης πλέον, τόσο των άλλων χωρών της
ευρωζώνης, όσο και τρίτων χωρών προς την Ελλάδα, αρχίζει να αυξάνεται. Και αποµένει να δούµε την κυβέρνηση να
εφαρµόζει επιτέλους τις ρηξικέλευθες µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε να αλλάξει το µείγµα της οικονοµικής πολιτικής και να
επανέλθουµε το ταχύτερο δυνατό στο µονοπάτι της ανάπτυξης».
Εξάλλου, ο οµογενής επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης του επενδυτικού οµίλου «Mistras» Σωτήριος Βαχαβιώλος, ο οποίος ήταν
υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας εκτίµησε ότι «αλλάζει η εικόνα της Ελλάδας και αλλάζει η
διάθεση των επενδυτών. Βλέπουν ότι η κρίση µπορεί να ξεπερασθεί και ταυτόχρονα διαπιστώνουν πως παρουσιάζονται
ευκαιρίες. Παρά τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις, η τελευταία συµφωνία στο Eurogroup, δίνει µια άλλη προοπτική στην
ελληνική οικονοµία. Αυτά που ανέφερε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς στο µήνυµά του προς τους συνέδρους και
όσα παρουσίασε ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης στην οµιλία του, καθώς και άλλοι αξιωµατούχοι της κυβέρνησης,
καταµαρτυρούν ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια αναστολών και ότι οι µεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Την ίδια
στιγµή όµως, πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες και πρακτικές δεκαετιών. Εµείς, ως Ελληνοαµερικανοί επενδυτές, όχι µόνο
θα συνεχίσουµε να δραστηριοποιούµαστε επιχειρηµατικά στην Ελλάδα, αλλά θα ενισχύσουµε περαιτέρω τις
δραστηριότητές µας, γιατί πιστεύουµε ακράδαντα στο ανθρώπινο δυναµικό και στο µέλλον της Ελλάδας», κατέληξε.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Hµεροµηνία : 1/12/12
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Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο Κ. Χατζηδάκης
Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 1 εκεµβρίου 2012, 11:41

Ελληνική µέρα για το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν η χθεσινή, και ο υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Κωστής
Χατζηδάκης, χτύπησε το «Closing Bell», δηλαδή το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης.
Στην καθιερωµένη τελετή, ο κ. Χατζηδάκης πλαισιονώνταν από τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκη Παπαγεωργίου, τον γενικό
γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, Γεώργιο Μέργο, τον ειδικό γραµµατέα ΣΙΤ του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων,
Νικόλαο Μαντζούφα, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Γιώργο Ηλιόπουλο,
τον πρόεδρο του Invest in Greece, Αριστείδη Συγγρό, τον εκτελεστικό διευθυντή του
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου, Ανδρέα Ταπραντζή, τον πρόεδρο
της Capital Link Νίκο Μπορνόζη και στελέχη των εισηγµένων εταιρειών.
Η ειδική αυτή εκδήλωση διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου της Capital Link, µε στόχο να τιµήσει την Ελλάδα, την ελληνική κυβερνητική
αντιπροσωπεία, τις εταιρείες που συµµετέχουν στο συνέδριο και τις εταιρείες ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE.
Πριν από την τελετή το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµο γεύµα εργασίας
προς τιµήν του κ. Χατζηδάκη, της κυβερνητικής αποστολής, των εταιρειών που
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συµµετείχαν στο συνέδριο και των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο NYSE, ενώ εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για τη µέρα αυτή.
Μετά την επίσκεψή του στη Γουόλ Στριτ, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη µε
αφορµή το 14ο Επενδυτικό Φόρουµ «Capital Link», ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε σήµερα
το πρωί (ώρα Ελλάδας) µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής ηµήτριο.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής
προέβησαν σε δηλώσεις:
Κωστής Χατζηδάκης: «Εφόσον βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, θεώρησα υποχρέωσή µου να
επισκεφθώ τον Αρχιεπίσκοπο κ. ηµήτριο, ο οποίος κάνει µια καταπληκτική δουλειά, που
πρέπει να αναγνωρίσουµε. Από την πλευρά µου, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση
κάνει κι εκείνη ό,τι µπορεί για να είναι κοντά στην οµογένεια, ιδιαίτερα κοντά στο
Οικουµενικό Πατριαρχείο, το οποίο και πρέπει να στηρίξουµε διότι είναι ο φάρος της
Ορθοδοξίας».
Αρχιεπίσκοπος ηµήτριος: «Με πολλή χαρά δεχθήκαµε τον υπουργό Αναπτύξεως, τον κ.
Χατζηδάκη, ο οποίος είναι γνωστός από χρόνια ως ευρωβουλευτής και ως ειδικός σε
θέµατα αναπτύξεως και οικονοµίας. Τη στιγµή αυτή επωµίζεται ένα µεγάλο βάρος, λόγω
συγκυριών στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κατάσταση εν γένει. Συζητήσαµε
µερικά βασικά πράγµατα σε θέµατα αναπτύξεως και πώς θα µπορούσε η οµογένεια να
συµβάλει σε αυτή την ανάπτυξη µε τρόπο ρεαλιστικό και ουσιαστικό. ιαπιστώσαµε τη
διάθεση που υπάρχει από πλευράς την ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής κυβερνήσεως
και των υπουργών της σε αυτή την κρίσιµη ώρα. Με το σχετικό άνοιγµα που έγινε, µε την
τελευταία απόφαση στην Ευρωζώνη, είδαµε ότι αξίζει και µε κάθε τρόπο θα βοηθηθεί η
πατρίδα µας για να βγει το γρηγορότερο από το ασφυκτικό µέρος του κλοιού στον οποίο
βρίσκεται».
Πηγή: ΑΠΕ
Επιµέλεια: Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα
Τελευταία ενηµέρωση: Σάββατο, 1 εκεµβρίου 2012, 12:47
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Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα µπορεί να γίνει
διαµετακοµιστικό κέντρο των Βαλκανίων
02/11/2012 | 13:22Τελευταία Ενηµέρωση: 13:22 02/11/2012

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης

Εφικτός είναι ο στόχος η Ελλάδα να καταστεί διαµετακοµιστικό κέντρο των Βαλκανίων,
εκµεταλλευόµενη τη θέση της και τονώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα όλης της ελληνικής
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όπως επισήµανε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης
στην οµιλία του στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για
χάσιµο χρόνου προς αυτή την κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε τα βήµατα που θα ακολουθήσει το υπουργείο
για τις αναγκαίες διαδικασίες για τον καθορισµό της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική
Αλυσίδα:
- ∆ηµιουργείται ένα κεντρικό σηµείο επαφής, µε βάση το υπάρχον πλαίσιο, στη Γενική
Γραµµατεία Μεταφορών, για όλα τα ζητήµατα logistics και µε αυτονόητη προϋπόθεση την
ενδοσυνεννόηση στο υπουργείο.
- Ενεργοποιείται η Μόνιµη Επιτροπή Logistics, εντός του µηνός, διευρύνοντας παράλληλα τις
αρµοδιότητές της και καθιστώντας πιο ουσιαστική τη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα. Η Επιτροπή
θα παρουσιάσει ένα Σχέδιο Νόµου που αντιµετωπίζει όλα τα σύγχρονα θέµατα των logistics.
- Για την Εθνική Στρατηγική Logistics επιδιώκεται να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία µε την
Οµάδα Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για την εφοδιαστική αλυσίδα και εντός των επόµενων δύο
µηνών, θα παρουσιαστεί το σχέδιο αυτό ώστε η υλοποίησή του να ξεκινήσει εντός του 2013. Μία
δράση, ενδεικτικά σε αυτό το πλαίσιο, είναι η ανάπτυξη υποδοµών και η βελτίωση µεταφορών.
- ∆ιαµόρφωση του Θεσµικού Πλαισίου για την αδειοδότηση και χωροθέτηση της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Απλοποιώντας διαδικασίες και βελτιώνοντας το υφιστάµενο πλαίσιο για τα
εµπορευµατικά κέντρα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.
Σχετικά Άρθρα
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Επίσκεψη του Υπουργού ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη
2 ∆εκεµβρίου, 2012

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη,
πραγµατοποιώντας µια σειρά επαφών µε επιχειρηµατίες, επενδυτές και εκπροσώπους της οµογένειας.
Την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου ο κ. Χατζηδάκης συµµετείχε και απηύθυνε χαιρετισµό σε δείπνο εργασίας
που µίλησε επίσης, ο ∆ιευθύνων Συµβουλος της Dow Chemicals σε παγκόσµιο επίπεδο και επικεφαλής
του Hellenic Initiative, Ανδρέας Λιβέρης. Στο δείπνο συµµετείχαν Ελληνοαµερικανοί και Αµερικανοί
επιχειρηµατίες, οι οποίοι άκουσαν τον κ.Χατζηδάκη στο σύντοµο χαιρετισµό να αναφέρει µεταξύ άλλων
ότι «η Ελλάδα µπορεί να τα καταφέρει και µπορεί να το αποδείξει µε πράξεις. Έχουµε ήδη αρκετά θετικά
αποτελέσµατα. Μειώσαµε το µέγεθος του ∆ηµοσίου, µεταρρυθµίσαµε την αγορά εργασίας και
απελευθερώσαµε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας. Τηρήσαµε τις δεσµεύσεις µας στο ακέραιο και
αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Επιβεβαιώθηκε, άλλωστε, µε τη συµφωνία των Εταίρων µας και του ∆ΝΤ,
για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα παραµένει στην Ευρωζώνη και αυτή είναι αµετάκλητη
απόφαση. ∆εν τίθεται σεδιαπραγµάτευση. Ο Ελληνικός λαός στηρίζει τις διαρθρωτικές αλλαγές και για
πρώτη φορά στην ιστορία µας, έχει διαµορφωθεί µια τρικοµµατική κυβέρνηση, η οποία ανεξαρτήτως
των ιδεολογικών προσανατολισµών του παρελθόντος, προωθεί τις µεταρρυθµίσεις. Έχουµε ήδη διανύσει
ήδη τα 2/3 της διαδροµής, για να πετύχουµε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τώρα κάνουµε το
τελευταίο µίλι, µε σκοπό να µηδενίσουµε το πρωτογενές έλλειµµα, να αρχίσει να γίνεται βιώσιµο το
χρέος και να ανοίξει ο δρόµος για την ανάκαµψη και έχουµε ήδη θετικές ενδείξεις πως πράγµατι αλλάζει
το κλίµα. Μεγάλες ξένες επιχειρήσεις, όπως η Hewlett Packard ξεκίνησαν να βλέπουν την Ελλάδα
διαφορετικά και έχουν ανακοινώσει σηµαντικές επιχειρηµατικές συµφωνίες. Από την άλλη µεριά,
διεθνείς οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, επιβεβαιώνουν την πρόοδο στην ανταγωνιστικότητα
µας».
Την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου, στο Μetropolitan Club της Νέας Υόρκης, πραγµατοποιήθηκε το 14ο ετήσιο
Επενδυτικό Φόρουµ «Capital Link», υπό τον τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα» µε κεντρικό οµιλητή
τον υπουργό Ανάπτυξης. Στην οµιλία µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα: Αποκατάσταση της
αξιοπιστίας της Ελλάδας και προσέλκυση ξένων επενδυτών» ο κ. Χατζηδάκης µετέφερε προς τους
παρευρισκόµενους το µήνυµα ότι η Ελλάδα, µέσω µιας συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται από
τον ελληνικό λαό, τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και από την κυβέρνηση συνεργασίας, έχει
επανέλθει πλέον σε τροχιά, σηµειώνοντας σηµαντικές προόδους στους τοµείς της αύξησης των
εξαγωγών, της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.
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Αναφερόµενος στο κυβερνητικό έργο, επεσήµανε ιδιαιτέρως το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τις
επενδύσεις – το οποίο, όπως σηµείωσε, αναµένεται να ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο σύντοµα
και τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, Fast Track, που διευκολύνει τους επενδυτές µε την επίσπευση
της έκδοσης των απαιτούµενων αδειών. Επίσης, µίλησε για τις ρυθµίσεις που προωθεί η κυβέρνηση
στους εξής τέσσερις τοµείς:
α)στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης
β)στην εθνική στρατηγική για την διευκόλυνση των εξαγωγών
γ)στη δηµιουργία µιας Ελλάδας φιλικής προς τις επιχειρήσεις και
δ)στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος της χώρας.
Αναφέρθηκε ακόµη στα µεγάλα έργα υποδοµής καθώς και για την προώθηση επενδυτικών συνεργασιών
µε στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Τέλος, αναφέρθηκε στο µεγάλης κλίµακας
πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο απαριθµεί αυτή τη στιγµή 29 έργα στους τοµείς των υποδοµών
και της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Ο κ. Χατζηδάκης είχε την ευκαιρία, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στα µέσα ενηµέρωσης, να
επαναλάβει ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι µπορεί να τα καταφέρει ως ισότιµο µέλος της ευρωζώνης
τονίζοντας ότι µετά την πρόσφατη συµφωνία του ∆ΝΤ και Eurogroup, το κλίµα για την Ελλάδα φαίνεται
να έχει πλέον αλλάξει και να διαµορφώνεται ένα καινούργιο, περισσότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τη
χώρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα δεν αντιµετωπίζεται πλέον ως µια «ειδική περίπτωση», αλλά
όλα τα προβλήµατα της ευρωζώνης αντιµετωπίζονται συνολικά. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση
ότι η εν λόγω συµφωνία αποτελεί µια σταθερή βάση ώστε η Ελλάδα να προχωρήσει µπροστά,
αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση µεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης και εξασφαλίζει την παραµονή
της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ο υπουργός σηµείωσε ότι οι Έλληνες µπορούν να µετατρέψουν την κρίση
σε ευκαιρία και να πείσουν τους ξένους επιχειρηµατίες να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Ερωτώµενος σχετικά µε τις διαρθρωτικές αλλαγές και πιο ειδικά για την επιτάχυνση των διαδικασιών για
τις επενδύσεις, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει τα δύο τρίτα του δρόµου και ότι η νέα
συµφωνία µπορεί να βοηθήσει ώστε να δηµιουργηθεί ένα νέο κλίµα εµπιστοσύνης. Η καλή ψυχολογία
αποτελεί το 50% της επιτυχίας, θεωρώντας πολύ σηµαντικό να µην χαλαρώσουν οι προσπάθειες και να
διασφαλιστεί ένα κλίµα ενότητας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τα καταφέρουµε µε εθνική ενότητα
και υπευθυνότητα».
Σχετικά µε την ανάπτυξη, ο υπουργός σηµείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει σε τρεις άξονες: στην
ρευστότητα, στην προώθηση των µεγάλων έργων υποδοµής και στις διαρθρωτικές αλλαγές. Τέλος,
αναφερόµενος στην ελληνική Οµογένεια, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα στηρίξει για άλλη µια
φορά την Ελλάδα.Την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου ο κ . Χατζηδάκης επισκέφθηκε το χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και χτύπησε το «καµπανάκι» στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ελληνικής ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης .
Στη συνέχεια ο υπουργός συναντήθηκε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. ∆ηµήτριο. Αναφέρθηκε στο
σηµαντικό έργο που γίνεται από την Εκκλησία στην Οµογένεια και στη συνέχεια δήλωσε ότι η ελληνική
κυβέρνηση κάνει, ό, τι µπορεί από την πλευρά της για να είναι κοντά στην Οµογένεια και ιδιαίτερα κοντά
στο Οικουµενικό Πατριαρχείο που όπως είπε, πρέπει να στηριχθεί διότι είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας.
Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε µεταξύ άλλων ότι η Οµογένεια θα µπορούσε να συµβάλει
στην ανάπτυξη µε τρόπο ρεαλιστικό και ουσιαστικό ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έξοδο της
χώρας από την κρίση.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα
Υόρκη, όπου προαγµατοποίησε σειρά επαφών µε επιχειρηµατίες και εκπροσώπους της
οµογένειας, σε µια προσπάθεια να προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα.
Την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου ο κ. Χατζηδάκης συµµετείχε και απηύθυνε χαιρετισµό σε δείπνο
εργασίας στο οποίο που µίλησε επίσης, ο διευθύνων σύµβουλος της Dow Chemicals σε παγκόσµιο
επίπεδο και επικεφαλής του Hellenic Initiative, Ανδρέας Λιβέρης. Στο δείπνο συµµετείχαν
Ελληνοαµερικανοί και Αµερικανοί επιχειρηµατίες.
Την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου, στο Μetropolitan Club της Νέας Υόρκης, πραγµατοποιήθηκε το 14ο
ετήσιο Επενδυτικό Φόρουµ «Capital Link», υπό τον τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα» µε
κεντρικό οµιλητή τον υπουργό Ανάπτυξης.
Στην οµιλία µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα: Αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας
και προσέλκυση ξένων επενδυτών», ο κ. Χατζηδάκης µετέφερε προς τους παρευρισκόµενους το
µήνυµα ότι η Ελλάδα, µέσω µιας συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται από τον ελληνικό
λαό, τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και από την κυβέρνηση συνεργασίας, έχει επανέλθει
πλέον σε τροχιά, σηµειώνοντας σηµαντικές προόδους στους τοµείς της αύξησης των εξαγωγών,
της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας».
Ο κ. Χατζηδάκης είχε την ευκαιρία, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στα µέσα ενηµέρωσης, να
επαναλάβει ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι µπορεί να τα καταφέρει ως ισότιµο µέλος της Ευρωζώνης
τονίζοντας ότι µετά την πρόσφατη συµφωνία του ∆ΝΤ και Eurogroup, το κλίµα για την Ελλάδα
φαίνεται να έχει πλέον αλλάξει και να διαµορφώνεται ένα καινούργιο, περισσότερο ευνοϊκό
περιβάλλον για τη χώρα.
Ερωτηθείς σχετικά µε τις διαρθρωτικές αλλαγές και πιο ειδικά για την επιτάχυνση των διαδικασιών
για τις επενδύσεις, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει τα δύο τρίτα του δρόµου και
ότι η νέα συµφωνία µπορεί να βοηθήσει ώστε να δηµιουργηθεί ένα νέο κλίµα εµπιστοσύνης. Η
καλή ψυχολογία αποτελεί το 50% της επιτυχίας, θεωρώντας πολύ σηµαντικό να µην χαλαρώσουν
οι προσπάθειες και να διασφαλιστεί ένα κλίµα ενότητας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τα
καταφέρουµε µε εθνική ενότητα και υπευθυνότητα».
Σχετικά µε την ανάπτυξη, ο υπουργός σηµείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει σε τρεις άξονες: στην
ρευστότητα, στην προώθηση των µεγάλων έργων υποδοµής και στις διαρθρωτικές αλλαγές.
Τέλος, αναφερόµενος στην ελληνική οµογένεια, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα στηρίξει για
άλλη µια φορά την Ελλάδα.
Την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
και χτύπησε το «καµπανάκι» στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ελληνικής ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Στη συνέχεια, ο υπουργός συναντήθηκε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. ∆ηµήτριο.
Αναφέρθηκε στο σηµαντικό έργο που γίνεται από την Εκκλησία στην οµογένεια και στη συνέχεια
δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι µπορεί από την πλευρά της για να είναι κοντά στην
οµογένεια και ιδιαίτερα κοντά στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, που, όπως είπε, πρέπει να στηριχθεί
διότι είναι ο Φάρος της Ορθοδοξίας.
Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι η οµογένεια θα µπορούσε να
συµβάλει στην ανάπτυξη µε τρόπο ρεαλιστικό και ουσιαστικό, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για
την έξοδο της χώρας από την κρίση.
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Το κουδούνι χτύπησε ο Κωστής Χατζηδάκης
Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 2 εκεµβρίου 2012, 11:38

Στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου Capital Link, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδας,
την οποία ονόµασαν «Ηµέρα Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου 2012 το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµο
γεύµα εργασίας προς τιµήν του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, και της
κυβερνητικής αποστολής.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη
µέρα αυτή.
Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης χτύπησε το «Closing Bell», δηλαδή το καµπανάκι λήξης της
συνεδρίασης της Παρασκευής, πλαισιούµενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ασηµάκη Παπαγεωργίου, τον γενικό γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών, Γεώργιο
Μέργο, τον Ειδικό Γραµµατέα ΣΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Νικόλαο Μαντζούφα,
καθώς και τον κ. Αριστείδη Συγγρό, πρόεδρο του Invest in Greece, τον κ. Ανδρέα
Ταπραντζή, εκτελεστικό διευθυντή του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
ηµοσίου, και τα στελέχη των εισηγµένων εταιριών.
Η τελετή µεταδόθηκε ζωντανά από τα µεγάλα, διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
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Πολιτειών και του εξωτερικού.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα
ιαβάστε επίσης:
Στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο Κ. Χατζηδάκης
Τελευταία ενηµέρωση: Κυριακή, 2 εκεµβρίου 2012, 13:43
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Υπουργοί σε αναζήτηση επενδυτών
03/12/2012 | 12:30
Υπουργοί σε αναζήτηση επενδυτών

Σειρά επαφών σε ΗΠΑ και Κίνα είχαν τις προηγούµενες ηµέρες κυβερνητικά στελέχη, µε στόχο την
προσέλκυση επενδύσεων.
Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης ταξίδεψε µέχρι τη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει σε φόρουµ µε
θέµα την Ελλάδα αλλά και για να πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε επιχειρηµατικούς παράγοντες και
εκπροσώπους της οµογένειας. Το ίδιο διάστηµα ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. ∆. Κούρκουλας βρισκόταν στην
Κίνα, για να εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνή επενδυτικά φόρουµ.
Στο Μetropolitan Club της Νέας Υόρκης, πραγµατοποιήθηκε το 14ο ετήσιο Επενδυτικό Φόρουµ «Capital Link»,
υπό τον τίτλο «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα» µε κεντρικό οµιλητή τον υπουργό Ανάπτυξης. Ο κ. Χατζηδάκης
µετέφερε το µήνυµα ότι η Ελλάδα, µπορεί πλέον να προσελύσει µεγάλες επενδύσεις, ειδικά µετά την απόφαση
του Eurogroup.
Σε οµιλίες του αλλά απαντώντας και σε ερωτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα µπορεί να
ορθοποδήσει, ότι έχουν γίνει οι απαιτούµενες ενέργειες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και για
την αλλαγή του νοµικού πλαισίου που διευκολύνει τις επενδυτικές προσπάθειες, ενώ σε ότι έχει να κάνει µε την
ανάπτυξη, ανέφερε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, που είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, η προώθηση
των µεγάλων έργων υποδοµής και οι διαρθρωτικές αλλαγές.
Επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και χτύπησε το «καµπανάκι»
στη Wall Street, στο πλαίσιο της «Ελληνικής ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. ∆. Κούρκουλας που βρέθηκε σε Πεκίνο και Σαγκάη, έλαβε θετικά µηνύµατα για
στήριξη Κινέζων επιχειρηµατιών µε την ενίσχυση των επενδύσεων τους αλλά και µε συµµετοχή τους σε νέα
επιχειρηµατικά σχέδια, ειδικά µέσω των αποκρατικοποιήσεων.
Μαζί µε τον κ. Κούρκουλα είχαν µεταβεί στην Κίνα στελέχη από το ΤΑΙΠΕ∆ και από το Invest in Greece,
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προκειµένου να παρουσιάσουν τα νέα δεδοµένα για να πείσουν κινέζους επενδυτές ότι αξίζει να ασχοληθούν µε
τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα.
Ο πρέδρος της Cosco, Κάπτεν Γουέι, δήλωσε ότι τα επόµενα χρόνια θα τριπλασιάσει τον όγκο των
εµπορευµάτων, που περνάει από το κοµµάτι του Πειραιά, το οποίο ελέγχει ο κινεζικός όµιλος, και άνοιξε η
συζήτηση για αναβάθµιση του Πειραιά σε «περιφερειακό κέντρο διανοµής».
Στο επενδυτικό φόρουµ που πραγµατοποιήθηκε στην Σαγκάη και είχε αποκλειστικό θέµα τις οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα, συµµετείχαν εκπρόσωποι µεγάλων κινεζικών εταιρειών και επενδυτικών ταµείων, που
προσανατολίζονται στην ελληνική αγορά. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται και σε επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως
για παράδειγµα στον χώρο του τουρισµού, αλλά και στην αύξηση των εισαγωγών από τη χώρα µας. Με
θετικότατα σχόλια παρουσιάστηκε η ελληνική αποστολή από το σύνολο των κινεζικών µέσων ενηµέρωσης, που
κάλυψαν το επενδυτικό φόρουµ στην Σαγκάη.
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Η Capital Link απένειµε στον Ανδρέα Λιβέρη το
ετήσιο βραβείο
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το 14ο
ετήσιο συνέδριο της
Capital Link ξεκίνησε
το πρωί της Πέµπτης
και βρισκόταν σε
εξέλιξη µέχρι και τούτη
την ώρα, ενώ η
συµµετοχή των
συνέδρων ήταν µεγάλη.
Αµέσως µετά το
καλωσόρισµα του
προέδρου της Capital
Link, Νικολάου
Μπορνόζη, µίλησαν ο
πρέσβης της Ελλάδας
στην Ουάσιγκτον
Χρήστος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ
Παναγόπουλος, ο
γενικός γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών Γιώργος Μέργος και ο κ. Αντώνης
Παπαδηµητρίου, διευθυντής της δικηγορικής εταιρείας «A. S. Papadimitriou & Partners».

Αποθήκευση άρθρου

∆εν υπάρχουν σχόλια ακόµη για αυτό το άρθρο
Πρέπει να εισέλθετε για να αφήσετε σχόλιο.
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
δηµοσίευση από admin στις ∆εκ 3, 2012 in ΕΛΛΑ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Αυτό ήταν το µήνυµά µου και είναι ένα µήνυµα που υποστηρίζεται πια από την
απόφαση του Eurogroup και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, την περασµένη ∆ευτέρα», δήλωσε ο
υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης,
µετά την ολοκλήρωση του 14ου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, που φέτος είχε ως
θέµα του: «Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα».
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «Η Ελλάδα έχει µια βάση στήριξης. Και πατώντας σ’ αυτή τη βάση µπορούµε να
περάσουµε σε µια περίοδο ανάκαµψης πρώτα και ανάπτυξης στη συνέχεια», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
Αναφερόµενος στη συµµετοχή στο συνέδριο αρκετών στελεχών και εκπροσώπων µεγάλων επιχειρήσεων,
επισήµανε ότι «υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές. Βλέπουν ότι η κρίση στην Ελλάδα µπορεί να
γίνει µια ευκαιρία για τους ίδιους, αλλά ταυτόχρονα και για τους Ελληνες, ιδιαίτερα τους φτωχότερους και
τους ανέργους, που µπορεί µε τις νέες επενδύσεις να βρουν καινούριες δουλειές».
Ο υπουργός Ανάπτυξης, τόσο κατά την οµιλία του στο συνέδριο, όσο και σε συνέντευξη Τύπου που
ακολούθησε, έστειλε αισιόδοξο µήνυµα για την έκβαση των προσπαθειών του πρωθυπουργού, της
κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. «∆ουλεύοντας µε αποτέλεσµα, µε πείσµα, µε όραµα και σχέδιο, εµείς
οι Ελληνες µπορούµε να πάµε και πάλι µπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας παράλληλα
µια εικόνα των αιτιών και των λαθών του παρελθόντος που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση.
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Στη συνέχεια, µεταξύ άλλων, σηµείωσε ότι «µέσα σε µόλις τρία χρόνια, µε µεγάλο κόστος, οι Ελληνες
πετύχαµε όσα λίγες χώρες στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία. Σταδιακά, αλλάζει πλέον η προοπτική µιας
χώρας µε συγκεκριµένα βήµατα:
Πρώτον, οι προσπάθειές µας πιάνουν τόπο επιτέλους. Αναγνωρίζονται διεθνώς και επιβεβαιώνονται από
την καινούρια συµφωνία για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους, την οποία καλωσορίζουµε. Ναι, η Ελλάδα
παραµένει στην Ευρωζώνη. Και αυτή είναι µία τελεσίδικη απόφαση! Αυτό αποτελεί και τη βάση της
προσπάθειάς µας. Η υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων µας και του ∆ΝΤ δίνει διέξοδο από το φαύλο
κύκλο του ελλείµµατος και του υψηλού χρέους.
∆εύτερον, η κοινή γνώµη στηρίζει τις αλλαγές. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι τα µέτρα είναι σκληρά.
Οµως η σιωπηρή πλειοψηφία των πολιτών αποδέχεται τις θυσίες και τάσσεται υπέρ των µεταρρυθµίσεων
και των ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί ξέρουν πως έχουµε κάνει ήδη τα 2/3 της διαδροµής. Και µε τα µέτρα που
ψηφίσαµε πρόσφατα, ολοκληρώνουν και το τελευταίο 1/3 για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Οι Ελληνες
είναι αποφασισµένοι να κάνουν και το τελευταίο µίλι αυτής της διαδροµής.
Τρίτον, οι πολιτικές δυνάµεις, που απεύχονται την αποµόνωση της Ελλάδας συνεργάζονται στενά. Για την
ακρίβεια όλοι όσοι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας στηρίζουν την τρικοµµατική κυβέρνηση
συνασπισµού. Ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους αφετηρίες. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί συµβαίνει για
πρώτη φορά στην ιστορία. Και εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα.
Τέταρτον, το επενδυτικό κλίµα ήδη µεταβάλλεται. Βλέποντας τις αλλαγές, κάποιοι µεγάλοι ξένοι επενδυτές
ξεκίνησαν να βλέπουν την Ελλάδα διαφορετικά. Η Unilever, παραδείγµατος χάριν, αποφάσισε πως στο εξής
θα παράγει 110 διαφορετικά προϊόντα της στην Ελλάδα, ενώ η Hewlett Packard συµφώνησε µε τους
εθνικούς µας σιδηροδρόµους (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και την Cosco που διαχειρίζεται το βασικό ελληνικό λιµάνι, τον
Πειραιά, για τη διακίνηση των προϊόντων της στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρειο Αφρική.
Πέµπτον, η πρόοδος αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οργανισµούς. Τον προηγούµενο µήνα, η Παγκόσµια
Τράπεζα στο Doing Business Report, ανέβασε την Ελλάδα κατά 22 θέσεις στην κατάταξη
ανταγωνιστικότητας, ως µία από τις 10 ταχύτερα βελτιούµενες οικονοµίες.
Επίσης, όπως ανακοινώθηκε στις αρχές της εβδοµάδας, σύµφωνα µε την έκθεση «Τhe 2012 Euro Plus
Monitor», η χώρα µας αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 20 χωρών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη συµµόρφωση
για την επίτευξη δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και την προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων».
Ο κ. Χατζηδάκης υπογράµµισε ότι «όλα αυτά αποδεικνύουν πως µπορούµε ως χώρα να τα καταφέρουµε.
Περάσαµε από τον σχεδιασµό, στα χειροπιαστά αποτελέσµατα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το ενδεχόµενο
µιας ελληνικής εξόδου από την Ευρωζώνη έµοιαζε πιθανό. Σήµερα, η επιτυχία της χώρας κρίνεται αναγκαία
για την επιβίωση και την εξέλιξη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς το δρόµο της ανάπτυξης. Μέχρι
πριν από λίγο καιρό, η Ελλάδα ήταν ο αδύναµος κρίκος της Ευρώπης. Σήµερα, µπορεί να αποτελέσει ένα
ελπιδοφόρο παράδειγµα. ∆ιότι, µέρα µε τη µέρα, ανακτούµε την αξιοπιστία µας. Με αγώνα, αυστηρό
προγραµµατισµό και σοβαρή δουλειά. Γιατί η εµπιστοσύνη δεν χαρίζεται. Κερδίζεται».
Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε µια σειρά συγκεκριµένων παραδειγµάτων και διαρθρωτικών αλλαγών
σχετικά «µε το τι έγινε στη χώρα τα προηγούµενα χρόνια και τους προηγούµενους µήνες», όπως είπε.
Καταλήγοντας, τόνισε ότι «όλα αυτά (οι αλλαγές και τα µέτρα τα οποία είχε αναφερθεί) συνθέτουν την εικόνα
ενός κράτους, αποφασισµένου να δοµήσει µια νέα οικονοµία, µε υγιή παραγωγική βάση. Μιας χώρας
αποφασισµένης να µετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και να δώσει ελπίδα και προοπτική, τόσο στους
πολίτες της όσο και σε εκείνους που θα επενδύσουν στην επιτυχία της».
Απαντώντας σε αρκετές ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε
σε αρκετά ζητήµατα που αφορούν τη δηµιουργία εµπιστοσύνης και ασφάλειας για τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές. Μεταξύ άλλων, επισήµανε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον» από τις ΗΠΑ, σηµειώνοντας ιδιαίτερα ότι
«δίνεται συνέχεια» από την οµάδα «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» και την οµάδα οµογενών που επισκέφθηκε
την Αθήνα µε τον πρώην πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον.
«∆εν είναι ακόµη εύκολα τα πράγµατα, αλλά η κατάσταση δεν είναι πια η ίδια», υποστήριξε ο υπουργός
Ανάπτυξης, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα ως σηµαντικές προτεραιότητες:
«Πρώτον, ο νέος νόµος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις που προβλέπει τη δηµιουργία µιας κατ’
ουσία Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής. Και πως κάθε επένδυση θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά.
∆εύτερον, προωθούµε, µέσα στο νέο πλαίσιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης, την επανεκκίνηση των
µεγάλων έργων υποδοµών στις συγκοινωνίες και αλλού.
Τρίτον, προσκαλέσαµε την Παγκόσµια Τράπεζα να µας προσφέρει τεχνική βοήθεια και να εντοπίσουµε
τοµείς όπου µπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις, ώστε η Ελλάδα να ανέβει ακόµη περισσότερο στη
διεθνή κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα.
Τέταρτον, προωθούµε ένα ευρύ πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων σε µία σειρά από τοµείς της οικονοµίας
και υπάρχουν 29 προγράµµατα σε εξέλιξη».
Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
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Στις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσει η διαδικασία αποκρατικοποίησης για τα Ελληνικά Πετρέλαια και θα
ανακοινωθεί το µοντέλο αποκρατικοποίησης που θα επιλεγεί για τη ∆ΕΗ, ανακοίνωσε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Α. Παπαγεωργίου, µιλώντας στο 14ο Επενδυτικό
φόρουµ του Capital Link.
Ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε συνολικά την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης στον ηλεκτρισµό, την
πετρελαϊκή αγορά, τις ανανεώσιµες πηγές, αλλά και τις διεθνείς διασυνδέσεις όπως και τις έρευνες για την
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. «Ηδη, είπε, έχουν υπάρξει σηµαντικά ευρήµατα φυσικού αερίου
υπεράκτια της Κύπρου και του Ισραήλ. Θεωρούµε ότι, τα ελπιδοφόρα κοιτάσµατα µπορεί να επεκτείνονται
και δυτικότερα, νότια της Κρήτης, και πραγµατοποιούµε γεωφυσικές έρευνες για να επιβεβαιώσουµε τις
εκτιµήσεις µας. Αξιολογούµε τα κοιτάσµατα αυτά ως µία ευκαιρία για διεθνείς συνεργασίες και κοινή
ευηµερία».
Για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ο υφυπουργός ΠΕΚΑ παρουσίασε τα µέτρα που ελήφθησαν για την
εξάλειψη του ελλείµµατος του λογαριασµού ανανεώσιµων πηγών, ενώ επανέλαβε ότι τα τιµολόγια
ηλεκτρικής ενέργειας θα απελευθερωθούν στο δεύτερο εξάµηνο του 2013, ώστε να αντανακλούν το κόστος
παραγωγής, µε µέριµνα για την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων.
Για τα πετρελαιοειδή, τόνισε ότι στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η άρση των εµποδίων, η
ενθάρρυνση του ανταγωνισµού ανάµεσα σε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά, µικρούς και µεγάλους,
προς όφελος του τελικού καταναλωτή και η στενή παρακολούθηση της αγοράς, ώστε όλες οι υποχρεώσεις,
οι εισφορές και οι φόροι να καταβάλλονται εγκαίρως.
Ο κ. Παπαγεωργίου επισήµανε τέλος ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την ενεργό συµµετοχή της Ελλάδας στα
προγραµµατισµένα σχέδια για τη µεταφορά φυσικού αερίου από νέες πηγές, όπως η Κασπία και η
Ανατολική Μεσόγειος, καθώς και σε σηµαντικά σχέδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων, που στοχεύουν στην
ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη.
«Η Ενέργεια, κατέληξε, είναι ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς που η Ελλάδα θα βασιστεί, ένα
πολυδύναµο εργαλείο για την ανοικοδόµηση και την επιστροφή στην Ανάπτυξη».
Η ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
«Η Ελλάδα δεν είναι µόνη σ’ αυτή την προσπάθεια» τόνισε ο πρωθυπουργός, Αντώνηs Σαµαράs, σε
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο 14ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε θέµα
«Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Πέµπτη στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε «οδυνηρές θυσίες» και αναφέρθηκε στα
«σκληρά, αλλά αναγκαία µέτρα», όπως επισήµανε, που προώθησε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης του απαιτούµενου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης. Επίσης, σηµείωσε ότι η
Ελλάδα δεν είναι µόνη και ότι «µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο στους Ευρωπαίους Εταίρους, αλλά σε
συµµάχους και φίλους, όπως στην οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ», επισηµαίνοντας τον
«σηµαντικό ρόλο» των Ελληνοαµερικανών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Ελληνική µέρα για το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν η περασµένη Παρασκευή 30 Νοεµβρίου και ο
υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης,
χτύπησε το «Closing Bell», δηλαδή το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης.
Ο κ. Χατζηδάκης, στην καθιερωµένη τελετή, ήταν πλαισιωµένος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκη Παπαγεωργίου, τον γενικό γραµµατέα του υπουργείου
Οικονοµικών, Γεώργιο Μέργο, τον ειδικό γραµµατέα Σ∆ΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Νικόλαο Μαντζούφα, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Γιώργο Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο του Invest in Greece, Αριστείδη Συγγρό, τον εκτελεστικό διευθυντή του
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, Ανδρέα Ταπραντζή, τον πρόεδρο της Capital Link
Νίκο Μπορνόζη και στελέχη των εισηγµένων εταιρειών.
Η ειδική αυτή εκδήλωση διοργανώνεται σε ετήσια βάση, στα πλαίσια του επενδυτικού συνεδρίου της Capital
Link, µε στόχο να τιµήσει την Ελλάδα, την ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία, τις εταιρείες που
συµµετέχουν στο συνέδριο και τις εταιρείες ελληνικών συµφερόντων, που είναι εισηγµένες στο NYSE.
Μετά την επίσκεψή του στη Γουόλ Στριτ, ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε το πρωί του περασµένου Σαββάτου
(ώρα Ελλάδας) µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής ∆ηµήτριο.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής προέβησαν σε
δηλώσεις:
Κωστής Χατζηδάκης: «Εφόσον βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, θεώρησα υποχρέωσή µου να επισκεφθώ τον
Αρχιεπίσκοπο κ. ∆ηµήτριο, ο οποίος κάνει µια καταπληκτική δουλειά, που πρέπει να αναγνωρίσουµε. Από
την πλευρά µου, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει κι εκείνη ό,τι µπορεί για να είναι κοντά στην
οµογένεια, ιδιαίτερα κοντά στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, το οποίο και πρέπει να στηρίξουµε διότι είναι ο
φάρος της Ορθοδοξίας».
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Αρχιεπίσκοπος ∆ηµήτριος: «Με πολλή χαρά δεχθήκαµε τον υπουργό Αναπτύξεως, τον κ. Χατζηδάκη, ο
οποίος είναι γνωστός από χρόνια ως ευρωβουλευτής και ως ειδικός σε θέµατα αναπτύξεως και οικονοµίας.
Τη στιγµή αυτή, επωµίζεται ένα µεγάλο βάρος, λόγω συγκυριών στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική
κατάσταση εν γένει. Συζητήσαµε µερικά βασικά πράγµατα σε θέµατα αναπτύξεως και πώς θα µπορούσε η
οµογένεια να συµβάλει σε αυτή την ανάπτυξη µε τρόπο ρεαλιστικό και ουσιαστικό. ∆ιαπιστώσαµε τη
διάθεση που υπάρχει από πλευράς την ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής κυβερνήσεως και των υπουργών
της, σε αυτή την κρίσιµη ώρα. Με το σχετικό άνοιγµα που έγινε, µε την τελευταία απόφαση στην Ευρωζώνη,
είδαµε ότι αξίζει και µε κάθε τρόπο θα βοηθηθεί η πατρίδα µας για να βγει το γρηγορότερο από το
ασφυκτικό µέρος του κλοιού στον οποίο βρίσκεται».
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«Οικοδοµώντας µία νέα Ελλάδα»,
Ολοκληρώθηκε το 14ο Συνέδριο της
Capital Link
Monday, December 03, 2012 - 2:27:00 PM

Με παραπάνω από 950 συµµετέχοντες και διακεκριµένους 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,
ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το 14ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital link στη Νέα Υόρκη.
Με θέµα επίκαιρο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα», το Συνέδριο έλαβε χώρα 2 µέρες µετά την απόφαση του
Eurogroup που διασφαλίζει την παραµονή της χώρας στο ευρώ βάζοντας τέλος σε µακρά περίοδο γενικευµένης
αβεβαιότητας για το µέλλον της χώρας µας. Η θεµατολογία του Συνεδρίου σκόπευσε στο να δώσει ένα στίγµα
αξιοπιστίας, όσον αφορά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και ένα µήνυµα αισιοδοξίας για το
µέλλον της χώρας.
Το Συνέδριο έδωσε µια αναλυτική επισκόπηση κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, πολιτικών και στόχων 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
αναλαµβάνονται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση άµεσων
επενδύσεων στην Ελλάδα.
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. Παράλληλα διοργανώθηκε προβολή στα διεθνή media.
Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα funds και οργανισµούς που συµµετείχαν: Franklin Templeton, Fortress
Investment Group, Blackrock Financial Management, Blackstone Group, College Retirement Equities Fund
(TIAA-CREF), New Jersey Division Of Investment, Brock Capital, Baupost Partners, Contrarian Capital, Luxor
Capital Group, Moore Capital, Citi U.S. Pension Investments, Morgan Stanley, Well Fargo Advisors, Rothchild,

http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=894155
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Paulsn & Co., Allen & Co, Barclays Capital, Calamos Investments, C.Dean Metropoulos & Co., Deutsche Bank,
Citi, Goldman Sachs, ABN AMRO, Knight Capital, Mizuho Securities, Caxton Associates, Dupont Capital
Management, Evercore Group, Fiduciary Trust Company, GE Capital, ING Investment management, Keefe
Bruyette & Woods, Lazard Asset Management, Macarthur Capital, Merrill Lynch, Moelis & Co., Oppenheimer,
Prudential, Raymond James, Rockefeller & Co., Smith Barney, Stifel Nikolaus Wiesel, UBS Financial Services,
World bank και πολοί άλλοι.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε: « Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να περάσει το
µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι πίσω και ότι η Ελλάδα αρχίζει µία νέα ανοδική πορεία και να συµβάλλει στην
αναστροφή της αρνητικής εικόνας για τη χώρα µας. Το Συνέδριο συνέβαλε θετικότατα σ΄ αυτούς τους στόχους
δίνοντας την ευκαιρία απ’ευθείας επικοινωνίας µε θεσµικούς επενδυτές και επιχειρηµατίες σε µία ιδιαίτερα
κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι οµιλητές ήταν όχι µόνο κυβερνητικοί παράγοντες και Έλληνες
επιχειρηµατίες αλλά και υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών τραπεζών και ΜΜΕ αναβάθµισε την ποιότητα και
αξιοπιστία του µηνύµατος. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα αποδεικνύεται όχι µόνο από την αθρόα προσέλευση
950 συνέδρων, αλλά και από τις 150 κατ’ιδίαν συναντήσεις που διοργανώθηκαν. Τέλος, ήταν η πρώτη φορά
πού διεθνώς καταξιωµένοι και αναγνωρισµένοι Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες συµµετείχαν ενεργά µιλώντας
για τα θετικά της Ελλάδος και το «πώς η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να ξαναµπεί στην ατζέντα των επενδυτών.»
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς πραγµατοποίησε την οµιλία του µέσω τηλεδιάσκεψης. Στο
µήνυµα του τόνισε ότι µόλις πριν από λίγες ηµέρες η εποχή της απαισιοδοξίας, αβεβαιότητας και αµφιβολίας
για την Ελλάδα έφτασε επιτέλους στο τέλος της. Οι πολύ οδυνηρές θυσίες και το πολύ δύσκολο πρόγραµµα
λιτότητας που έχουν υποστεί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εις µάτην. Η απόφαση του Eurogroup
εξασφαλίζει τη διαµονή της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Η εν λόγω συµφωνία προβλέπει την αποστολή ποσού
µεγαλύτερου από την προηγουµένως προβλεπόµενη δόση των € 31 δισεκατοµµυρίων. Αυτά τα χρήµατα θα
διατεθούν στην πραγµατική οικονοµία και θα επιτρέψουν επίσης την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών ώστε να προστατεύσουν τις αποταµιεύσεις και τις επενδύσεις, καθώς και την παροχή ρευστότητας
που είναι το αίµα της οικονοµίας για τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε στις
συντονισµένες κυβερνητικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και αναµόρφωση της οικονοµίας και την
προσέλκυση επενδύσεων. Κατέληξε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη της σε αυτή την προσπάθεια και ότι µπορεί να
υπολογίζει στούς εταίρους και φίλους της χώρας στην Ευρώπη και Αµερική.
Ο Επικεφαλής of European Commission Task Force for Greece, κ. Horst Reichenbach, παρουσίασε µέσω
τηλεδιάσκεψης το θέµα «Βοηθώντας την Ελλάδα στην ∆ιαδικασία Προσαρµογής». Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η
πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για συνεχιζόµενη στήριξη στην Ελλάδα παρέχει µια σταθερή βάση για ένα
καλύτερο οικονοµικό µέλλον. Η παρούσα ελληνική κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία µε την Οµάδα ∆ράσης
της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στηρίζει την Ελλάδα µε τεχνική βοήθεια για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί στον τοµέα του προϋπολογισµού, µε τη µείωση του κόστους εργασίας και ένα
καλύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα έγινε φέτος ένα από τα Top 10 των µεταρρυθµιστών σε
όλο τον κόσµο.
Μετά από χρόνια ύφεσης διανοίγονται πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, της
ενέργειας και των αγροτικών επιχειρήσεων και σε περιοχές µε δυνατότητα υψηλής ανάπτυξης όπως η
υδατοκαλλιέργεια, γενόσηµα φαρµάκα, ο ιατρικός τουρισµός, περιφερειακά εµπορευµατικά κέντρα και η
διαχείριση των αποβλήτων. Η ιδιωτικοποίηση είναι σε εξέλιξη και καλύπτει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία σε
ακίνητα, τον επιχειρηµατικό τοµέα και τις υποδοµές. Όσοι επενδύουν τώρα θα έχουν το πλεονέκτηµα του
πρωτοπόρου.»
O Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης στo
πλαίσιο της οµιλίας του τόνισε ότι η Ελλάδα έβαλε στην άκρη τα λάθη του παρελθόντος, πετυχαίνοντας µέσα σε
µόλις τρία χρόνια, µε µεγάλο κόστος, όσα λίγες χώρες στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία: ∆ραµατική µείωση του
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ελλείµµατος, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Οι προσπάθειες αυτές
αναγνωρίζονται από την διεθνή κοινότητα και τους Ευρωπαίους Εταίρους µας ειδικότερα.
Η πρόσφατη συµφωνία για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους θεµελιώνει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη.
Απελευθερώνει πόρους, διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του χρέους, και διαµορφώνει ένα σταθερό και ασφαλές
πλαίσιο για την ελληνική οικονοµία.
Η τρικοµµατική κυβέρνηση συνασπισµού των πολιτικών δυνάµεων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική
εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα. Το επενδυτικό κλίµα ήδη µεταβάλλεται, µε ξένες εταιρείες όπως η Unilever,
η Hewlett Packard και η Cosco να επενδύουν στην Ελλάδα. Η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται από τους διεθνείς
οργανισµούς, όπως το ¨Doing Business Report¨ της Παγκόσµιας Τράπεζας και την έκθεση «Τhe 2012 Euro
PlusMonitor. Όλα αυτά αποδεικνύουν πως µπορούµε ως χώρα να τα καταφέρουµε.
O Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου δήλωσε µεταξύ
άλλων τα εξής: «Η Ελληνική Ενεργειακή αγορά βρίσκεται σήµερα σε διαδικασία ταχέων και ριζικών εξελίξεων.
Μέσα από µία ολοκληρωµένη Ενεργειακή Στρατηγική, η Ελλάδα µπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε γεωπολιτικό
όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου µπορεί επίσης να συµβάλει
στην οικονοµική ανάκαµψη της Ελλάδας.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, εισάγουµε βασικές µεταρρυθµίσεις, ενισχύοντας και προωθώντας την
ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και τις διακρατικές συνεργασίες, έτσι ώστε να αποκαταστήσουµε την
αξιοπιστία της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο και να προσελκύσουµε ξένες επενδύσεις.
Στόχος µας είναι η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της στους τοµείς της Ενέργειας και του
Ορυκτού Πλούτου, για την Ανασυγκρότηση και την επιστροφή στην Ανάπτυξη».
Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Μέργος τόνισε : « Μετά από πέντε χρόνια
ύφεσης, η ελληνική οικονοµία οδεύει γρήγορα προς την ανάκαµψη. Ισχυρές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες
έχουν αρχίσει να παράγουν αποτελέσµατα. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής, για
την άρση της χώρας από την ύφεση. Η χώρα ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων που οδηγεί στη
δηµιουργία ενός νέου οικονοµικού µοντέλου στην οικονοµία, προσιτό στην αγορά, ευέλικτο όσον αφορά τη τιµή,
βασισµένο πάνω στην γνώση και την τεχνολογία καθώς και εξωστρεφές. Οι µελλοντικές προοπτικές
οικονοµικής ανάπτυξης είναι σηµαντικές. Με ένα φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον για τους επενδυτές όσον
αφορά τη φορολογία, τη διοίκηση και τη χορήγηση αδειών, πιστεύουµε ότι η ελληνική οικονοµία θα γίνει πάλι
ένα ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις και επιχειρήσεις».
Ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής, Εντεταλµένος Σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ∆ ανέφερε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναµικά
στην υλοποίηση του προγράµµατος. Το Ταµείο συνεργάζεται στενά µε την κυβέρνηση για την αντιµετώπιση
προβληµάτων και εκκρεµοτήτων, ώστε να διευκολύνουν µε αποφασιστικό τρόπο τις αποκρατικοποιήσεις. Ο
ρυθµός του προγράµµατος έχει επιταχυνθεί, όπως προκύπτει από τις επικείµενες αποκρατικοποιήσεις στον
ενεργειακό κλάδο, τα τυχερά παίγνια και ορισµένα µοναδικά δηµόσια ακίνητα, µεταξύ των οποίων και το
Ελληνικό. Το Ταµείο εκτιµά ότι θα συγκεντρώσει περίπου €25 δις µέχρι το 2020 και ακολουθεί ανοικτές και
διαφανείς διαδικασίες για να προσελκύσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Τέλος, σηµείωσε ότι όσο προχωρούν
οι µεταρρυθµίσεις και η Ελλάδα ανακτά εµπιστοσύνη και αξιοπιστία, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η συµβολή των
αποκρατικοποιήσεων στην οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερή βελτίωση της µακροοικονοµικής εικόνας και της
βιωσιµότητας του χρέους της χώρας.
Εκ µέρους των lead sponsors του Συνεδρίου µίλησαν ο κ. Zubaid Ahmad, Vice Chairman and Global Head of
Public Sector and Sovereign Wealth Funds της Citi, ο κ. Giovanni Gregoratti, Managing Director of the EMEA
Real Estate and Lodging Banking Team της Citi και ο κ. Χάρης Κοσµάτος, Corporate Development Officer της
Tsakos Energy Navigation Ltd (NYSE: TNP). Στην εκδήλωση ήταν παρών εκ µέρους της Citi και o κ. Grant
Carson, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Citi στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα τόνισαν:
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Ο κ. Zubaid Ahmad, Vice Chairman and Global Head of Public Sector and Sovereign Wealth Funds της Citi
παρουσίασε στο Συνέδριο τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων,
κ. Κωστή Χατζηδάκη, τονίζοντας ότι: «Η Citigroup είναι βέβαιη πως η σηµερινή ελληνική διοίκηση και ο
Υπουργός κος Χατζηδάκης προσωπικά διαθέτουν την αποφασιστικότητα και τη δυναµική που απαιτείται
προκειµένου να οδηγήσουν µε επιτυχία την Ελλάδα µέσα από το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον στους άξονες
της ανάπτυξης, των επενδύσεων σε υποδοµές και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Η Citi Ελλάδος, που
εκπροσωπείται στο Συνέδριο από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κο Grant Carson, είναι συνεργάτης του Ελληνικού
Κράτους, των ελληνικών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και ιδρυµάτων, και των µεγάλων ελληνικών
εταιρειών και έχει την τιµή να είναι σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου
στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Παράλληλα λειτουργεί συµβουλευτικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων
στην Ελλάδα και είναι ο µεγαλύτερος δέκτης εντολών από θεσµικούς επενδυτές για συναλλαγές στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.»
Ο κ. Giovanni Gregoratti, Managing Director of the EMEA Real Estate and Lodging Banking Team της Citi
τόνισε το αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων αναφέροντας ότι: «Παρά τις
δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις αβέβαιες προβλέψεις για το µέλλον, οι επενδυτές
ακινήτων ξεκινούν σταδιακά να αναζητούν και πάλι ευκαιρίες στην ελληνική αγορά ακινήτων. Οι προσπάθειες
που πραγµατοποιούνται από την Κυβέρνηση για µεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά µε την εφαρµογή του
Κτηµατολογίου και τη βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την
ανάπτυξη των επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα.»
Ο κ. Χάρης Κοσµάτος, Corporate Development Officer από της Tsakos Energy Navigation Ltd(NYSE: TNP),
τόνισε τη σηµασία των πετρελαιοφόρων για το παγκόσµιο εµπόριο και την οικονοµική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε
στις προκλήσεων από τα συνεχώς µεταβαλλόµενα εµπορικά πρότυπα και τις ενεργειακές ανάγκες σε όλες τις
ηπείρους. Τόνισε ότι η TEN είναι ένας από τους µεγαλύτερους µεταφορείς ενέργειας παγκοσµίως, µε παρουσία
σε όλους τους θαλάσσιους τοµείς της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και του Υγροποιηµένου Φυσικού
Αερίου (ΥΦΑ) και είναι καλά προετοιµασµένη για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αναφέρθηκε
επίσης στην ανάγκη των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη ναυτιλία, σε
επιλεκτική βάση, καθώς ο κλάδος έχει συνεχή ανάγκη κεφαλαίων. Κλείνοντας, αναφέρθηκε ότι η ναυτιλία είναι
κεκλθκός κλάδος και σε αυτό εντάσσεται και η σηµερινή αδύναµη αδύναµη αγορά. Είναι αισιόδοξος ότι η
ναυτιλία και η ελληνική ναυτιλία ειδικότερα, θα συνεχίσουν τηε επιτυχηµένη τους πορεία.»
Σαν grand sponsors, συµµετείχαν στο Συνέδριο εκπρόσωποι των Deutsche Bank και η Goldman Sachs.
Ο κ. Χάρης Ηλιάδης, Partner & Managing Director at Goldman Sachs δήλωσε τα εξής: «Είναι χαρά µας να
συµµετέχουµε και να υποστηρίζουµε το 14ο Ετήσιο Investor Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και αφορά
στο µέλλον της Ελλάδας. Πιστεύουµε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι χρήσιµες και βοηθούν σηµαντικά στην
υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Κοινός σκοπός όλων των
συµµετεχόντων στο Συνέδριο είναι η αναζήτηση ευκαιριών προς την κατεύθυνση της επίτευξης της απαραίτητης
οικονοµικής ανάκαµψης της Ελλάδας και η πορεία της προς την ανάπτυξη µέσω της στήριξης των
µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζει η Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και της προσέλκυσης επενδύσεων που επιδιώκει.
Η Ελλάδα χρειάζεται τόσο από τους Ευρωπαίους εταίρους και την Τρόικα, όσο και από το διεθνές περιβάλλον,
βοήθεια και τεχνογνωσία προκειµένου να ξεπεράσει αποτελεσµατικά την κρίση την οποία διανύει σήµερα και να
επανέλθει σε µια βιώσιµη πορεία. Ο ρόλος ο δικός µας (ως επενδυτική τράπεζα) είναι να αναδείξουµε τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και να αναζητήσουµε στρατηγικούς επενδυτές που θα βοηθήσουν τη
χώρα, τόσο µε κεφάλαια όσο και µε διεθνείς πρακτικές.»
πηγή: tvkosmos.gr/www.sofokleousin.gr
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Ελληνική µέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης
Ελληνική µέρα για το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν η χθεσινή και ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, χτύπησε το
«Closing Bell», δηλαδή το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης.
Ο κ. Χατζηδάκης, στην καθιερωµένη τελετή, ήταν πλαισιωµένος από τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκη Παπαγεωργίου, τον γενικό
γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών, Γεώργιο Μέργο, τον ειδικό γραµµατέα Σ∆ΙΤ του
υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Νικόλαο
Μαντζούφα, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Γιώργο Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο
του Invest in Greece, Αριστείδη Συγγρό, τον εκτελεστικό διευθυντή του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, Ανδρέα Ταπραντζή, τον πρόεδρο της Capital Link Νίκο
Μπορνόζη και στελέχη των εισηγµένων εταιρειών.
Η ειδική αυτή εκδήλωση διοργανώνεται σε ετήσια βάση, στα πλαίσια του επενδυτικού συνεδρίου
της Capital Link, µε στόχο να τιµήσει την Ελλάδα, την ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία, τις
εταιρείες που συµµετέχουν στο συνέδριο και τις εταιρείες ελληνικών συµφερόντων, που είναι
εισηγµένες στο NYSE.
Πριν την τελετή, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµο γεύµα εργασίας προς
τιµήν του κ. Χατζηδάκη, της κυβερνητικής αποστολής, των εταιρειών που συµµετείχαν στο
συνέδριο και των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE. Το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα
αυτή.
Μετά την επίσκεψή του στη Γουόλ Στριτ, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη µε
αφορµή το 14ο Επενδυτικό Φόρουµ «Capital Link», ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε σήµερα το
Σάββατο µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής ∆ηµήτριο.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής προέβησαν
σε δηλώσεις:
Κωστής Χατζηδάκης:«Εφόσον βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, θεώρησα υποχρέωσή µου να
επισκεφθώ τον Αρχιεπίσκοπο κ. ∆ηµήτριο, ο οποίος κάνει µια καταπληκτική δουλειά, που πρέπει
να αναγνωρίσουµε. Από την πλευρά µου, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει κι εκείνη
ό,τι µπορεί για να είναι κοντά στην οµογένεια, ιδιαίτερα κοντά στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, το
οποίο και πρέπει να στηρίξουµε διότι είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας».
Αρχιεπίσκοπος ∆ηµήτριος: «Με πολλή χαρά δεχθήκαµε τον υπουργό Αναπτύξεως, τον κ.
Χατζηδάκη, ο οποίος είναι γνωστός από χρόνια ως ευρωβουλευτής και ως ειδικός σε θέµατα
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αναπτύξεως και οικονοµίας. Τη στιγµή αυτή, επωµίζεται ένα µεγάλο βάρος, λόγω συγκυριών στην
ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κατάσταση εν γένει. Συζητήσαµε µερικά βασικά πράγµατα
σε θέµατα αναπτύξεως και πώς θα µπορούσε η οµογένεια να συµβάλει σε αυτή την ανάπτυξη µε
τρόπο ρεαλιστικό και ουσιαστικό. ∆ιαπιστώσαµε τη διάθεση που υπάρχει από πλευράς την
ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής κυβερνήσεως και των υπουργών της, σε αυτή την κρίσιµη ώρα.
Με το σχετικό άνοιγµα που έγινε, µε την τελευταία απόφαση στην Ευρωζώνη, είδαµε ότι αξίζει και
µε κάθε τρόπο θα βοηθηθεί η πατρίδα µας για να βγει το γρηγορότερο από το ασφυκτικό µέρος
του κλοιού στον οποίο βρίσκεται».
Πηγή: www.amna.gr
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Οικονοµία
Χατζηδάκης: Η Ελλάδα έπεισε πως δεν είναι
χαµένη υπόθεση
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε κατάσταση επανεκκίνησης
και µπαίνει σταδιακά στην τροχιά της ανάκαµψης, τόνισε ο
Κωστής Χατζηδάκης µιλώντας σε ...∆είπνο Εργασίας µε
ελληνοαµερικανούς και αµερικανούς επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, η Ελλάδα έπεισε πλέον πως δεν είναι µια χαµένη υπόθεση, χάρη

στις θυσίες του ελληνικού λαού και την πρόοδο που σηµειώθηκε.
Με την συµφωνία των εταίρων και του ∆ΝΤ συνέχισε, επιβεβαιώθηκε πως η Ελλάδα παραµένει στην
Ευρωζώνη και δεν τίθεται σε διαπραγµάτευση.
Σύµφωνα µε τον υπουργό Ανάπτυξης, ο ελληνικός λαός στηρίζει τις διαρθρωτικές αλλαγές ενώ
παρατήρησε πως για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει διαµορφωθεί µια τρικοµµατική κυβέρνηση, η οποία
ανεξαρτήτως των ιδεολογικών προσανατολισµών του παρελθόντος, προωθεί τις µεταρρυθµίσεις.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα που είναι σε φάση υλοποίησης, όπως ο
νέος νόµος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις που προβλέπει τη δηµιουργία µιας κατ' ουσία
Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής, η προώθηση µεγάλων έργων υποδοµών και το πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων.
Ακόµα πρόσθεσε ότι «προσκαλέσαµε την Παγκόσµια Τράπεζα για να εντοπίσουµε τοµείς που µπορούν
να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις, ώστε η Ελλάδα να ανέβει ακόµη περισσότερο στη διεθνή κατάταξη για
την ανταγωνιστικότητα».
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Κλείνοντας ο κ. Χατζηδάκης απηύθυνε έκκληση στους οµογενείς της Αµερικής να δουν την Ελλάδα ως
ένα τόπο µε µεγάλες προοπτικές.
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«Οικοδοµώντας µία νέα Ελλάδα»,
Ολοκληρώθηκε το 14ο Συνέδριο της
Capital Link
∆ηµοσιεύθηκε: 03 ∆εκεµβρίου 2012, 14:27

Με παραπάνω από 950 συµµετέχοντες και διακεκριµένους 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, ολοκληρώθηκε µε µεγάλη
επιτυχία το 14ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital link στη Νέα Υόρκη.
Με θέµα επίκαιρο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα», το Συνέδριο έλαβε χώρα 2 µέρες µετά την απόφαση του Eurogroup
που διασφαλίζει την παραµονή της χώρας στο ευρώ βάζοντας τέλος σε µακρά περίοδο γενικευµένης αβεβαιότητας για το
µέλλον της χώρας µας. Η θεµατολογία του Συνεδρίου σκόπευσε στο να δώσει ένα στίγµα αξιοπιστίας, όσον αφορά τις
προσπάθειες αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και ένα µήνυµα αισιοδοξίας για το µέλλον της χώρας.
Το Συνέδριο έδωσε µια αναλυτική επισκόπηση κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, πολιτικών και στόχων 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 αναλαµβάνονται από την
κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.
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. Παράλληλα διοργανώθηκε προβολή στα διεθνή media.
Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα funds και οργανισµούς που συµµετείχαν: Franklin Templeton, Fortress
Investment Group, Blackrock Financial Management, Blackstone Group, College Retirement Equities Fund (TIAACREF), New Jersey Division Of Investment, Brock Capital, Baupost Partners, Contrarian Capital, Luxor Capital Group,
Moore Capital, Citi U.S. Pension Investments, Morgan Stanley, Well Fargo Advisors, Rothchild, Paulsn & Co., Allen & Co,
Barclays Capital, Calamos Investments, C.Dean Metropoulos & Co., Deutsche Bank, Citi, Goldman Sachs, ABN AMRO,
Knight Capital, Mizuho Securities, Caxton Associates, Dupont Capital Management, Evercore Group, Fiduciary Trust
Company, GE Capital, ING Investment management, Keefe Bruyette & Woods, Lazard Asset Management, Macarthur
Capital, Merrill Lynch, Moelis & Co., Oppenheimer, Prudential, Raymond James, Rockefeller & Co., Smith Barney, Stifel
Nikolaus Wiesel, UBS Financial Services, World bank και πολοί άλλοι.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε: « Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να περάσει το µήνυµα
ότι τα χειρότερα είναι πίσω και ότι η Ελλάδα αρχίζει µία νέα ανοδική πορεία και να συµβάλλει στην αναστροφή της
αρνητικής εικόνας για τη χώρα µας. Το Συνέδριο συνέβαλε θετικότατα σ΄ αυτούς τους στόχους δίνοντας την ευκαιρία
απ’ευθείας επικοινωνίας µε θεσµικούς επενδυτές και επιχειρηµατίες σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα. Το
γεγονός ότι οµιλητές ήταν όχι µόνο κυβερνητικοί παράγοντες και Έλληνες επιχειρηµατίες αλλά και υψηλόβαθµα στελέχη
διεθνών τραπεζών και ΜΜΕ αναβάθµισε την ποιότητα και αξιοπιστία του µηνύµατος. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα
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αποδεικνύεται όχι µόνο από την αθρόα προσέλευση 950 συνέδρων, αλλά και από τις 150 κατ’ιδίαν συναντήσεις που
διοργανώθηκαν. Τέλος, ήταν η πρώτη φορά πού διεθνώς καταξιωµένοι και αναγνωρισµένοι Ελληνοαµερικανοί
επιχειρηµατίες συµµετείχαν ενεργά µιλώντας για τα θετικά της Ελλάδος και το «πώς η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να
ξαναµπεί στην ατζέντα των επενδυτών.»
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς πραγµατοποίησε την οµιλία του µέσω τηλεδιάσκεψης. Στο µήνυµα
του τόνισε ότι µόλις πριν από λίγες ηµέρες η εποχή της απαισιοδοξίας, αβεβαιότητας και αµφιβολίας για την Ελλάδα
έφτασε επιτέλους στο τέλος της. Οι πολύ οδυνηρές θυσίες και το πολύ δύσκολο πρόγραµµα λιτότητας που έχουν υποστεί
οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εις µάτην. Η απόφαση του Eurogroup εξασφαλίζει τη διαµονή της Ελλάδος στη
ζώνη του ευρώ. Η εν λόγω συµφωνία προβλέπει την αποστολή ποσού µεγαλύτερου από την προηγουµένως
προβλεπόµενη δόση των € 31 δισεκατοµµυρίων. Αυτά τα χρήµατα θα διατεθούν στην πραγµατική οικονοµία και θα
επιτρέψουν επίσης την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ώστε να προστατεύσουν τις αποταµιεύσεις και τις
επενδύσεις, καθώς και την παροχή ρευστότητας που είναι το αίµα της οικονοµίας για τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Ο κ.
Σαµαράς αναφέρθηκε στις συντονισµένες κυβερνητικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και αναµόρφωση της
οικονοµίας και την προσέλκυση επενδύσεων. Κατέληξε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη της σε αυτή την προσπάθεια και ότι
µπορεί να υπολογίζει στούς εταίρους και φίλους της χώρας στην Ευρώπη και Αµερική.
Ο Επικεφαλής of European Commission Task Force for Greece, κ. Horst Reichenbach, παρουσίασε µέσω τηλεδιάσκεψης
το θέµα «Βοηθώντας την Ελλάδα στην ∆ιαδικασία Προσαρµογής». Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η πρόσφατη απόφαση του
Eurogroup για συνεχιζόµενη στήριξη στην Ελλάδα παρέχει µια σταθερή βάση για ένα καλύτερο οικονοµικό µέλλον. Η
παρούσα ελληνική κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία µε την Οµάδα ∆ράσης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
στηρίζει την Ελλάδα µε τεχνική βοήθεια για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί στον τοµέα του
προϋπολογισµού, µε τη µείωση του κόστους εργασίας και ένα καλύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα έγινε
φέτος ένα από τα Top 10 των µεταρρυθµιστών σε όλο τον κόσµο.
Μετά από χρόνια ύφεσης διανοίγονται πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, της ενέργειας και
των αγροτικών επιχειρήσεων και σε περιοχές µε δυνατότητα υψηλής ανάπτυξης όπως η υδατοκαλλιέργεια, γενόσηµα
φαρµάκα, ο ιατρικός τουρισµός, περιφερειακά εµπορευµατικά κέντρα και η διαχείριση των αποβλήτων. Η
ιδιωτικοποίηση είναι σε εξέλιξη και καλύπτει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία σε ακίνητα, τον επιχειρηµατικό τοµέα και
τις υποδοµές. Όσοι επενδύουν τώρα θα έχουν το πλεονέκτηµα του πρωτοπόρου.»
O Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης στo πλαίσιο της
οµιλίας του τόνισε ότι η Ελλάδα έβαλε στην άκρη τα λάθη του παρελθόντος, πετυχαίνοντας µέσα σε µόλις τρία χρόνια, µε
µεγάλο κόστος, όσα λίγες χώρες στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία: ∆ραµατική µείωση του ελλείµµατος, ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίζονται από την διεθνή
κοινότητα και τους Ευρωπαίους Εταίρους µας ειδικότερα.
Η πρόσφατη συµφωνία για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους θεµελιώνει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Απελευθερώνει
πόρους, διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του χρέους, και διαµορφώνει ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την ελληνική
οικονοµία.
Η τρικοµµατική κυβέρνηση συνασπισµού των πολιτικών δυνάµεων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική
εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα. Το επενδυτικό κλίµα ήδη µεταβάλλεται, µε ξένες εταιρείες όπως η Unilever, η
Hewlett Packard και η Cosco να επενδύουν στην Ελλάδα. Η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται από τους διεθνείς
οργανισµούς, όπως το ¨Doing Business Report¨ της Παγκόσµιας Τράπεζας και την έκθεση «Τhe 2012 Euro PlusMonitor.
Όλα αυτά αποδεικνύουν πως µπορούµε ως χώρα να τα καταφέρουµε.
O Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου δήλωσε µεταξύ άλλων τα
εξής: «Η Ελληνική Ενεργειακή αγορά βρίσκεται σήµερα σε διαδικασία ταχέων και ριζικών εξελίξεων. Μέσα από µία
ολοκληρωµένη Ενεργειακή Στρατηγική, η Ελλάδα µπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονοµικό
επίπεδο. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου µπορεί επίσης να συµβάλει στην οικονοµική ανάκαµψη της
Ελλάδας.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, εισάγουµε βασικές µεταρρυθµίσεις, ενισχύοντας και προωθώντας την
ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και τις διακρατικές συνεργασίες, έτσι ώστε να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία της
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Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο και να προσελκύσουµε ξένες επενδύσεις.
Στόχος µας είναι η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της στους τοµείς της Ενέργειας και του Ορυκτού
Πλούτου, για την Ανασυγκρότηση και την επιστροφή στην Ανάπτυξη».
Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Μέργος τόνισε : « Μετά από πέντε χρόνια ύφεσης, η
ελληνική οικονοµία οδεύει γρήγορα προς την ανάκαµψη. Ισχυρές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες έχουν αρχίσει να
παράγουν αποτελέσµατα. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής, για την άρση της χώρας από
την ύφεση. Η χώρα ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων που οδηγεί στη δηµιουργία ενός νέου οικονοµικού
µοντέλου στην οικονοµία, προσιτό στην αγορά, ευέλικτο όσον αφορά τη τιµή, βασισµένο πάνω στην γνώση και την
τεχνολογία καθώς και εξωστρεφές. Οι µελλοντικές προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης είναι σηµαντικές. Με ένα φιλικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον για τους επενδυτές όσον αφορά τη φορολογία, τη διοίκηση και τη χορήγηση αδειών,
πιστεύουµε ότι η ελληνική οικονοµία θα γίνει πάλι ένα ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις και επιχειρήσεις».
Ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής, Εντεταλµένος Σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ∆ ανέφερε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναµικά στην
υλοποίηση του προγράµµατος. Το Ταµείο συνεργάζεται στενά µε την κυβέρνηση για την αντιµετώπιση προβληµάτων και
εκκρεµοτήτων, ώστε να διευκολύνουν µε αποφασιστικό τρόπο τις αποκρατικοποιήσεις. Ο ρυθµός του προγράµµατος έχει
επιταχυνθεί, όπως προκύπτει από τις επικείµενες αποκρατικοποιήσεις στον ενεργειακό κλάδο, τα τυχερά παίγνια και
ορισµένα µοναδικά δηµόσια ακίνητα, µεταξύ των οποίων και το Ελληνικό. Το Ταµείο εκτιµά ότι θα συγκεντρώσει
περίπου €25 δις µέχρι το 2020 και ακολουθεί ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες για να προσελκύσει διεθνές επενδυτικό
ενδιαφέρον. Τέλος, σηµείωσε ότι όσο προχωρούν οι µεταρρυθµίσεις και η Ελλάδα ανακτά εµπιστοσύνη και αξιοπιστία,
τόσο µεγαλύτερη θα είναι η συµβολή των αποκρατικοποιήσεων στην οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερή βελτίωση της
µακροοικονοµικής εικόνας και της βιωσιµότητας του χρέους της χώρας.
Εκ µέρους των lead sponsors του Συνεδρίου µίλησαν ο κ. Zubaid Ahmad, Vice Chairman and Global Head of Public
Sector and Sovereign Wealth Funds της Citi, ο κ. Giovanni Gregoratti, Managing Director of the EMEA Real Estate and
Lodging Banking Team της Citi και ο κ. Χάρης Κοσµάτος, Corporate Development Officer της Tsakos Energy Navigation
Ltd (NYSE: TNP). Στην εκδήλωση ήταν παρών εκ µέρους της Citi και o κ. Grant Carson, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Citi
στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα τόνισαν:
Ο κ. Zubaid Ahmad, Vice Chairman and Global Head of Public Sector and Sovereign Wealth Funds της Citi παρουσίασε
στο Συνέδριο τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη,
τονίζοντας ότι: «Η Citigroup είναι βέβαιη πως η σηµερινή ελληνική διοίκηση και ο Υπουργός κος Χατζηδάκης προσωπικά
διαθέτουν την αποφασιστικότητα και τη δυναµική που απαιτείται προκειµένου να οδηγήσουν µε επιτυχία την Ελλάδα
µέσα από το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον στους άξονες της ανάπτυξης, των επενδύσεων σε υποδοµές και της αύξησης
της ανταγωνιστικότητας. Η Citi Ελλάδος, που εκπροσωπείται στο Συνέδριο από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κο Grant
Carson, είναι συνεργάτης του Ελληνικού Κράτους, των ελληνικών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και ιδρυµάτων, και
των µεγάλων ελληνικών εταιρειών και έχει την τιµή να είναι σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του ∆ηµοσίου στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Παράλληλα λειτουργεί συµβουλευτικά στην προσέλκυση
ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και είναι ο µεγαλύτερος δέκτης εντολών από θεσµικούς επενδυτές για συναλλαγές στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.»
Ο κ. Giovanni Gregoratti, Managing Director of the EMEA Real Estate and Lodging Banking Team της Citi τόνισε το
αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων αναφέροντας ότι: «Παρά τις δύσκολες συνθήκες
που επικρατούν στην αγορά και τις αβέβαιες προβλέψεις για το µέλλον, οι επενδυτές ακινήτων ξεκινούν σταδιακά να
αναζητούν και πάλι ευκαιρίες στην ελληνική αγορά ακινήτων. Οι προσπάθειες που πραγµατοποιούνται από την
Κυβέρνηση για µεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά µε την εφαρµογή του Κτηµατολογίου και τη βελτίωση του νοµικού και
φορολογικού πλαισίου είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την ανάπτυξη των επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα.»
Ο κ. Χάρης Κοσµάτος, Corporate Development Officer από της Tsakos Energy Navigation Ltd(NYSE: TNP), τόνισε τη
σηµασία των πετρελαιοφόρων για το παγκόσµιο εµπόριο και την οικονοµική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις προκλήσεων
από τα συνεχώς µεταβαλλόµενα εµπορικά πρότυπα και τις ενεργειακές ανάγκες σε όλες τις ηπείρους. Τόνισε ότι η TEN
είναι ένας από τους µεγαλύτερους µεταφορείς ενέργειας παγκοσµίως, µε παρουσία σε όλους τους θαλάσσιους τοµείς της
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και του Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και είναι καλά προετοιµασµένη για την
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αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών να
συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη ναυτιλία, σε επιλεκτική βάση, καθώς ο κλάδος έχει συνεχή ανάγκη κεφαλαίων.
Κλείνοντας, αναφέρθηκε ότι η ναυτιλία είναι κεκλθκός κλάδος και σε αυτό εντάσσεται και η σηµερινή αδύναµη αδύναµη
αγορά. Είναι αισιόδοξος ότι η ναυτιλία και η ελληνική ναυτιλία ειδικότερα, θα συνεχίσουν τηε επιτυχηµένη τους πορεία.»
Σαν grand sponsors, συµµετείχαν στο Συνέδριο εκπρόσωποι των Deutsche Bank και η Goldman Sachs.
Ο κ. Χάρης Ηλιάδης, Partner & Managing Director at Goldman Sachs δήλωσε τα εξής: «Είναι χαρά µας να συµµετέχουµε
και να υποστηρίζουµε το 14ο Ετήσιο Investor Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και αφορά στο µέλλον της Ελλάδας.
Πιστεύουµε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι χρήσιµες και βοηθούν σηµαντικά στην υλοποίηση των στόχων που έχουν
τεθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Κοινός σκοπός όλων των συµµετεχόντων στο Συνέδριο είναι η αναζήτηση ευκαιριών
προς την κατεύθυνση της επίτευξης της απαραίτητης οικονοµικής ανάκαµψης της Ελλάδας και η πορεία της προς την
ανάπτυξη µέσω της στήριξης των µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζει η Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και της προσέλκυσης
επενδύσεων που επιδιώκει. Η Ελλάδα χρειάζεται τόσο από τους Ευρωπαίους εταίρους και την Τρόικα, όσο και από το
διεθνές περιβάλλον, βοήθεια και τεχνογνωσία προκειµένου να ξεπεράσει αποτελεσµατικά την κρίση την οποία διανύει
σήµερα και να επανέλθει σε µια βιώσιµη πορεία. Ο ρόλος ο δικός µας (ως επενδυτική τράπεζα) είναι να αναδείξουµε τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και να αναζητήσουµε στρατηγικούς επενδυτές που θα βοηθήσουν τη χώρα, τόσο µε
κεφάλαια όσο και µε διεθνείς πρακτικές.»
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ΗΠΑ: Ελληνική µέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, µε τη
συµµετοχή του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη-Συνάντηση µε
Αρχιεπίσκοπο Αµερικής
3 εκεµβρίου 2012 (08:30 UTC+2)
του ανταποκριτή µας Π. Παναγιώτου
Ελληνική µέρα για το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν η χθεσινή και ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, χτύπησε το
«Closing Bell», δηλαδή το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης.
Ο κ. Χατζηδάκης, στην καθιερωµένη τελετή, ήταν πλαισιωµένος από τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ασηµάκη Παπαγεωργίου, τον γενικό γραµµατέα
του υπουργείου Οικονοµικών, Γεώργιο Μέργο, τον ειδικό γραµµατέα ΣΙΤ του υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Νικόλαο Μαντζούφα, τον
γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Γιώργο Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο του Invest in Greece,
Αριστείδη Συγγρό, τον εκτελεστικό διευθυντή του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
ηµοσίου, Ανδρέα Ταπραντζή, τον πρόεδρο της Capital Link Νίκο Μπορνόζη και στελέχη των
εισηγµένων εταιρειών.
Η ειδική αυτή εκδήλωση διοργανώνεται σε ετήσια βάση, στα πλαίσια του επενδυτικού συνεδρίου
της Capital Link, µε στόχο να τιµήσει την Ελλάδα, την ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία, τις
εταιρείες που συµµετέχουν στο συνέδριο και τις εταιρείες ελληνικών συµφερόντων, που είναι
εισηγµένες στο NYSE.
Πριν την τελετή, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµο γεύµα εργασίας προς τιµήν
του κ. Χατζηδάκη, της κυβερνητικής αποστολής, των εταιρειών που συµµετείχαν στο συνέδριο και
των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE. Το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Μετά την επίσκεψή του στη Γουόλ Στριτ, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη µε αφορµή
το 14ο Επενδυτικό Φόρουµ «Capital Link», ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε σήµερα το Σάββατο µε τον
Αρχιεπίσκοπο Αµερικής ηµήτριο.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Ανάπτυξης και ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής προέβησαν
σε δηλώσεις:
Κωστής Χατζηδάκης: «Εφόσον βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, θεώρησα υποχρέωσή µου να επισκεφθώ
τον Αρχιεπίσκοπο κ. ηµήτριο, ο οποίος κάνει µια καταπληκτική δουλειά, που πρέπει να
αναγνωρίσουµε. Από την πλευρά µου, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει κι εκείνη ό,τι
µπορεί για να είναι κοντά στην οµογένεια, ιδιαίτερα κοντά στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, το οποίο
και πρέπει να στηρίξουµε διότι είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας».
Αρχιεπίσκοπος )ηµήτριος: «Με πολλή χαρά δεχθήκαµε τον υπουργό Αναπτύξεως, τον κ.
Χατζηδάκη, ο οποίος είναι γνωστός από χρόνια ως ευρωβουλευτής και ως ειδικός σε θέµατα
αναπτύξεως και οικονοµίας. Τη στιγµή αυτή, επωµίζεται ένα µεγάλο βάρος, λόγω συγκυριών στην
ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κατάσταση εν γένει. Συζητήσαµε µερικά βασικά πράγµατα σε
θέµατα αναπτύξεως και πώς θα µπορούσε η οµογένεια να συµβάλει σε αυτή την ανάπτυξη µε τρόπο
ρεαλιστικό και ουσιαστικό. ιαπιστώσαµε τη διάθεση που υπάρχει από πλευράς την ελληνικής
πολιτείας, της ελληνικής κυβερνήσεως και των υπουργών της, σε αυτή την κρίσιµη ώρα. Με το
σχετικό άνοιγµα που έγινε, µε την τελευταία απόφαση στην Ευρωζώνη, είδαµε ότι αξίζει και µε
κάθε τρόπο θα βοηθηθεί η πατρίδα µας για να βγει το γρηγορότερο από το ασφυκτικό µέρος του
κλοιού στον οποίο βρίσκεται».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε
συνδροµητές µόνον για συγκεκριµένη χρήση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙ)ΗΣΕΙΣ
[13:44] Θεσσαλονίκη: Η εβραϊκή κοινότητα της πόλης υπό το πρίσµα της ιστορίας. Η πορεία της από το τους
Βαλκανικούς Πολέµους ως τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
[13:10] Βουλγαρία: Φωτογραφική έκθεση για το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Εστία του Ελληνικού Ιδρύµατος
Πολιτισµού στη Σόφια
[09:54] Αθήνα: Έλληνες επιστήµονες ανακάλυψαν µια γενετική αιτία που οι πολύποδες του εντέρου γίνονται
κακοήθεις
[09:53] Αθήνα: Ο Έλληνας επιστήµονας της διασποράς, Σταύρος Κατσανέβας, εξελέγη πρόεδρος της νεοσύστατης
Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Αστροσωµατιδιακής Φυσικής
[09:52] Αυστραλία: Το κανάλι «7» της Αυστραλίας προσέλαβε την Ελένη Κάπαλος
[08:49] Αθήνα: Αντιµέτωποι µε την ιστορία οι ΄Έλληνες συγγραφείς
[08:48] Αυστραλία: Συµπόσιο στη Βουλή για να τιµηθούν Αυστραλοί που πολέµησαν στην Ελλάδα, στον Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο
[08:44] Γαλλία: Τον κώδωνα κινδύνου για τον πλανήτη Γη έκρουσε η Ελληνίδα αστροφυσικός Αθηνά Κουστένη, µε
την ευκαιρία απονοµής διάκρισης για τις έρευνές της
[08:39] Καναδάς: Έκθεση αντιγράφων αρχαίας ελληνικής τέχνης στο Μουσείο του Πανεπιστηµίου της Οτάβας
[08:36] ΗΠΑ: Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού καταδικάζει τις προκλητικές δηλώσεις του Σαλί
Μπερίσα
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«Οικοδοµώντας µία νέα Ελλάδα»,
Ολοκληρώθηκε το 14ο Συνέδριο της
Capital Link
∆ηµοσιεύθηκε: 03 ∆εκεµβρίου 2012, 14:27

Με παραπάνω από 950 συµµετέχοντες και διακεκριµένους 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, ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το 14ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital link στη Νέα
Υόρκη.
Με θέµα επίκαιρο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα», το Συνέδριο έλαβε χώρα 2 µέρες µετά την απόφαση του
Eurogroup που διασφαλίζει την παραµονή της χώρας στο ευρώ βάζοντας τέλος σε µακρά περίοδο γενικευµένης
αβεβαιότητας για το µέλλον της χώρας µας. Η θεµατολογία του Συνεδρίου σκόπευσε στο να δώσει ένα στίγµα
αξιοπιστίας, όσον αφορά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και ένα µήνυµα αισιοδοξίας για το
µέλλον της χώρας.
Το Συνέδριο έδωσε µια αναλυτική επισκόπηση κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, πολιτικών και στόχων 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
αναλαµβάνονται από την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση άµεσων
επενδύσεων στην Ελλάδα.
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. Παράλληλα διοργανώθηκε προβολή στα διεθνή media.
Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα funds και οργανισµούς που συµµετείχαν: Franklin Templeton, Fortress
Investment Group, Blackrock Financial Management, Blackstone Group, College Retirement Equities Fund
(TIAA-CREF), New Jersey Division Of Investment, Brock Capital, Baupost Partners, Contrarian Capital, Luxor
Capital Group, Moore Capital, Citi U.S. Pension Investments, Morgan Stanley, Well Fargo Advisors, Rothchild,
Paulsn & Co., Allen & Co, Barclays Capital, Calamos Investments, C.Dean Metropoulos & Co., Deutsche Bank,
Citi, Goldman Sachs, ABN AMRO, Knight Capital, Mizuho Securities, Caxton Associates, Dupont Capital
Management, Evercore Group, Fiduciary Trust Company, GE Capital, ING Investment management, Keefe
Bruyette & Woods, Lazard Asset Management, Macarthur Capital, Merrill Lynch, Moelis & Co., Oppenheimer,
Prudential, Raymond James, Rockefeller & Co., Smith Barney, Stifel Nikolaus Wiesel, UBS Financial Services,
World bank και πολοί άλλοι.
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Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράµµισε: « Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να περάσει το
µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι πίσω και ότι η Ελλάδα αρχίζει µία νέα ανοδική πορεία και να συµβάλλει στην
αναστροφή της αρνητικής εικόνας για τη χώρα µας. Το Συνέδριο συνέβαλε θετικότατα σ΄ αυτούς τους στόχους
δίνοντας την ευκαιρία απ’ευθείας επικοινωνίας µε θεσµικούς επενδυτές και επιχειρηµατίες σε µία ιδιαίτερα
κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι οµιλητές ήταν όχι µόνο κυβερνητικοί παράγοντες και Έλληνες
επιχειρηµατίες αλλά και υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών τραπεζών και ΜΜΕ αναβάθµισε την ποιότητα και
αξιοπιστία του µηνύµατος. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα αποδεικνύεται όχι µόνο από την αθρόα προσέλευση
950 συνέδρων, αλλά και από τις 150 κατ’ιδίαν συναντήσεις που διοργανώθηκαν. Τέλος, ήταν η πρώτη φορά πού
διεθνώς καταξιωµένοι και αναγνωρισµένοι Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες συµµετείχαν ενεργά µιλώντας για
τα θετικά της Ελλάδος και το «πώς η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να ξαναµπεί στην ατζέντα των επενδυτών.»
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς πραγµατοποίησε την οµιλία του µέσω τηλεδιάσκεψης. Στο
µήνυµα του τόνισε ότι µόλις πριν από λίγες ηµέρες η εποχή της απαισιοδοξίας, αβεβαιότητας και αµφιβολίας για
την Ελλάδα έφτασε επιτέλους στο τέλος της. Οι πολύ οδυνηρές θυσίες και το πολύ δύσκολο πρόγραµµα
λιτότητας που έχουν υποστεί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εις µάτην. Η απόφαση του Eurogroup
εξασφαλίζει τη διαµονή της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Η εν λόγω συµφωνία προβλέπει την αποστολή ποσού
µεγαλύτερου από την προηγουµένως προβλεπόµενη δόση των € 31 δισεκατοµµυρίων. Αυτά τα χρήµατα θα
διατεθούν στην πραγµατική οικονοµία και θα επιτρέψουν επίσης την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών ώστε να προστατεύσουν τις αποταµιεύσεις και τις επενδύσεις, καθώς και την παροχή ρευστότητας που
είναι το αίµα της οικονοµίας για τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε στις συντονισµένες
κυβερνητικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και αναµόρφωση της οικονοµίας και την προσέλκυση
επενδύσεων. Κατέληξε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη της σε αυτή την προσπάθεια και ότι µπορεί να υπολογίζει
στούς εταίρους και φίλους της χώρας στην Ευρώπη και Αµερική.
Ο Επικεφαλής of European Commission Task Force for Greece, κ. Horst Reichenbach, παρουσίασε µέσω
τηλεδιάσκεψης το θέµα «Βοηθώντας την Ελλάδα στην ∆ιαδικασία Προσαρµογής». Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η
πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για συνεχιζόµενη στήριξη στην Ελλάδα παρέχει µια σταθερή βάση για ένα
καλύτερο οικονοµικό µέλλον. Η παρούσα ελληνική κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία µε την Οµάδα ∆ράσης
της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στηρίζει την Ελλάδα µε τεχνική βοήθεια για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί στον τοµέα του προϋπολογισµού, µε τη µείωση του κόστους εργασίας και ένα
καλύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα έγινε φέτος ένα από τα Top 10 των µεταρρυθµιστών σε
όλο τον κόσµο.
Μετά από χρόνια ύφεσης διανοίγονται πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, της
ενέργειας και των αγροτικών επιχειρήσεων και σε περιοχές µε δυνατότητα υψηλής ανάπτυξης όπως η
υδατοκαλλιέργεια, γενόσηµα φαρµάκα, ο ιατρικός τουρισµός, περιφερειακά εµπορευµατικά κέντρα και η
διαχείριση των αποβλήτων. Η ιδιωτικοποίηση είναι σε εξέλιξη και καλύπτει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία σε
ακίνητα, τον επιχειρηµατικό τοµέα και τις υποδοµές. Όσοι επενδύουν τώρα θα έχουν το πλεονέκτηµα του
πρωτοπόρου.»
O Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης στo
πλαίσιο της οµιλίας του τόνισε ότι η Ελλάδα έβαλε στην άκρη τα λάθη του παρελθόντος, πετυχαίνοντας µέσα σε
µόλις τρία χρόνια, µε µεγάλο κόστος, όσα λίγες χώρες στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία: ∆ραµατική µείωση του
ελλείµµατος, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Οι προσπάθειες αυτές
αναγνωρίζονται από την διεθνή κοινότητα και τους Ευρωπαίους Εταίρους µας ειδικότερα.
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Η πρόσφατη συµφωνία για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους θεµελιώνει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη.
Απελευθερώνει πόρους, διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του χρέους, και διαµορφώνει ένα σταθερό και ασφαλές
πλαίσιο για την ελληνική οικονοµία.
Η τρικοµµατική κυβέρνηση συνασπισµού των πολιτικών δυνάµεων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική
εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα. Το επενδυτικό κλίµα ήδη µεταβάλλεται, µε ξένες εταιρείες όπως η Unilever,
η Hewlett Packard και η Cosco να επενδύουν στην Ελλάδα. Η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται από τους διεθνείς
οργανισµούς, όπως το ¨Doing Business Report¨ της Παγκόσµιας Τράπεζας και την έκθεση «Τhe 2012 Euro
PlusMonitor. Όλα αυτά αποδεικνύουν πως µπορούµε ως χώρα να τα καταφέρουµε.
O Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου δήλωσε µεταξύ
άλλων τα εξής: «Η Ελληνική Ενεργειακή αγορά βρίσκεται σήµερα σε διαδικασία ταχέων και ριζικών εξελίξεων.
Μέσα από µία ολοκληρωµένη Ενεργειακή Στρατηγική, η Ελλάδα µπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε γεωπολιτικό όσο
και σε οικονοµικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου µπορεί επίσης να συµβάλει στην
οικονοµική ανάκαµψη της Ελλάδας.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, εισάγουµε βασικές µεταρρυθµίσεις, ενισχύοντας και προωθώντας την
ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και τις διακρατικές συνεργασίες, έτσι ώστε να αποκαταστήσουµε την
αξιοπιστία της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο και να προσελκύσουµε ξένες επενδύσεις.
Στόχος µας είναι η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της στους τοµείς της Ενέργειας και του
Ορυκτού Πλούτου, για την Ανασυγκρότηση και την επιστροφή στην Ανάπτυξη».
Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Μέργος τόνισε : « Μετά από πέντε χρόνια
ύφεσης, η ελληνική οικονοµία οδεύει γρήγορα προς την ανάκαµψη. Ισχυρές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες
έχουν αρχίσει να παράγουν αποτελέσµατα. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής, για
την άρση της χώρας από την ύφεση. Η χώρα ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων που οδηγεί στη
δηµιουργία ενός νέου οικονοµικού µοντέλου στην οικονοµία, προσιτό στην αγορά, ευέλικτο όσον αφορά τη τιµή,
βασισµένο πάνω στην γνώση και την τεχνολογία καθώς και εξωστρεφές. Οι µελλοντικές προοπτικές οικονοµικής
ανάπτυξης είναι σηµαντικές. Με ένα φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον για τους επενδυτές όσον αφορά τη
φορολογία, τη διοίκηση και τη χορήγηση αδειών, πιστεύουµε ότι η ελληνική οικονοµία θα γίνει πάλι ένα
ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις και επιχειρήσεις».
Ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής, Εντεταλµένος Σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ∆ ανέφερε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναµικά
στην υλοποίηση του προγράµµατος. Το Ταµείο συνεργάζεται στενά µε την κυβέρνηση για την αντιµετώπιση
προβληµάτων και εκκρεµοτήτων, ώστε να διευκολύνουν µε αποφασιστικό τρόπο τις αποκρατικοποιήσεις. Ο
ρυθµός του προγράµµατος έχει επιταχυνθεί, όπως προκύπτει από τις επικείµενες αποκρατικοποιήσεις στον
ενεργειακό κλάδο, τα τυχερά παίγνια και ορισµένα µοναδικά δηµόσια ακίνητα, µεταξύ των οποίων και το
Ελληνικό. Το Ταµείο εκτιµά ότι θα συγκεντρώσει περίπου €25 δις µέχρι το 2020 και ακολουθεί ανοικτές και
διαφανείς διαδικασίες για να προσελκύσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Τέλος, σηµείωσε ότι όσο προχωρούν
οι µεταρρυθµίσεις και η Ελλάδα ανακτά εµπιστοσύνη και αξιοπιστία, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η συµβολή των
αποκρατικοποιήσεων στην οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερή βελτίωση της µακροοικονοµικής εικόνας και
της βιωσιµότητας του χρέους της χώρας.
Εκ µέρους των lead sponsors του Συνεδρίου µίλησαν ο κ. Zubaid Ahmad, Vice Chairman and Global Head of
Public Sector and Sovereign Wealth Funds της Citi, ο κ. Giovanni Gregoratti, Managing Director of the EMEA
Real Estate and Lodging Banking Team της Citi και ο κ. Χάρης Κοσµάτος, Corporate Development Officer της
Tsakos Energy Navigation Ltd (NYSE: TNP). Στην εκδήλωση ήταν παρών εκ µέρους της Citi και o κ. Grant
Carson, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Citi στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα τόνισαν:
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Ο κ. Zubaid Ahmad, Vice Chairman and Global Head of Public Sector and Sovereign Wealth Funds της Citi
παρουσίασε στο Συνέδριο τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κ.
Κωστή Χατζηδάκη, τονίζοντας ότι: «Η Citigroup είναι βέβαιη πως η σηµερινή ελληνική διοίκηση και ο Υπουργός
κος Χατζηδάκης προσωπικά διαθέτουν την αποφασιστικότητα και τη δυναµική που απαιτείται προκειµένου να
οδηγήσουν µε επιτυχία την Ελλάδα µέσα από το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον στους άξονες της ανάπτυξης,
των επενδύσεων σε υποδοµές και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Η Citi Ελλάδος, που εκπροσωπείται στο
Συνέδριο από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κο Grant Carson, είναι συνεργάτης του Ελληνικού Κράτους, των
ελληνικών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και ιδρυµάτων, και των µεγάλων ελληνικών εταιρειών και έχει την
τιµή να είναι σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου στο πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Παράλληλα λειτουργεί συµβουλευτικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και
είναι ο µεγαλύτερος δέκτης εντολών από θεσµικούς επενδυτές για συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.»
Ο κ. Giovanni Gregoratti, Managing Director of the EMEA Real Estate and Lodging Banking Team της Citi τόνισε
το αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων αναφέροντας ότι: «Παρά τις δύσκολες
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις αβέβαιες προβλέψεις για το µέλλον, οι επενδυτές ακινήτων
ξεκινούν σταδιακά να αναζητούν και πάλι ευκαιρίες στην ελληνική αγορά ακινήτων. Οι προσπάθειες που
πραγµατοποιούνται από την Κυβέρνηση για µεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά µε την εφαρµογή του
Κτηµατολογίου και τη βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την
ανάπτυξη των επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα.»
Ο κ. Χάρης Κοσµάτος, Corporate Development Officer από της Tsakos Energy Navigation Ltd(NYSE: TNP),
τόνισε τη σηµασία των πετρελαιοφόρων για το παγκόσµιο εµπόριο και την οικονοµική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε
στις προκλήσεων από τα συνεχώς µεταβαλλόµενα εµπορικά πρότυπα και τις ενεργειακές ανάγκες σε όλες τις
ηπείρους. Τόνισε ότι η TEN είναι ένας από τους µεγαλύτερους µεταφορείς ενέργειας παγκοσµίως, µε παρουσία
σε όλους τους θαλάσσιους τοµείς της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και του Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου
(ΥΦΑ) και είναι καλά προετοιµασµένη για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην
ανάγκη των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη ναυτιλία, σε επιλεκτική βάση,
καθώς ο κλάδος έχει συνεχή ανάγκη κεφαλαίων. Κλείνοντας, αναφέρθηκε ότι η ναυτιλία είναι κεκλθκός κλάδος
και σε αυτό εντάσσεται και η σηµερινή αδύναµη αδύναµη αγορά. Είναι αισιόδοξος ότι η ναυτιλία και η ελληνική
ναυτιλία ειδικότερα, θα συνεχίσουν τηε επιτυχηµένη τους πορεία.»
Σαν grand sponsors, συµµετείχαν στο Συνέδριο εκπρόσωποι των Deutsche Bank και η Goldman Sachs.
Ο κ. Χάρης Ηλιάδης, Partner & Managing Director at Goldman Sachs δήλωσε τα εξής: «Είναι χαρά µας να
συµµετέχουµε και να υποστηρίζουµε το 14ο Ετήσιο Investor Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και αφορά
στο µέλλον της Ελλάδας. Πιστεύουµε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι χρήσιµες και βοηθούν σηµαντικά στην
υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Κοινός σκοπός όλων των συµµετεχόντων
στο Συνέδριο είναι η αναζήτηση ευκαιριών προς την κατεύθυνση της επίτευξης της απαραίτητης οικονοµικής
ανάκαµψης της Ελλάδας και η πορεία της προς την ανάπτυξη µέσω της στήριξης των µεταρρυθµίσεων που
εφαρµόζει η Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και της προσέλκυσης επενδύσεων που επιδιώκει. Η Ελλάδα χρειάζεται
τόσο από τους Ευρωπαίους εταίρους και την Τρόικα, όσο και από το διεθνές περιβάλλον, βοήθεια και
τεχνογνωσία προκειµένου να ξεπεράσει αποτελεσµατικά την κρίση την οποία διανύει σήµερα και να επανέλθει
σε µια βιώσιµη πορεία. Ο ρόλος ο δικός µας (ως επενδυτική τράπεζα) είναι να αναδείξουµε τις επενδυτικές
ευκαιρίες που υπάρχουν και να αναζητήσουµε στρατηγικούς επενδυτές που θα βοηθήσουν τη χώρα, τόσο µε
κεφάλαια όσο και µε διεθνείς πρακτικές.»
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Ηµέρα Ελλάδας στη Γουολ Στριτ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το
Χρηµατιστήριο Αξιών
της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την
Capital Link την
Παρασκευή
διοργάνωσαν µια ειδική
εκδήλωση προς τιµήν
της Ελλάδος, την οποία
ονόµασαν «Ηµέρα
Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης». Οι
εκδηλώσεις ξεκίνησαν
µε το επίσηµο γεύµα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ
Στο στιγµι ότυπο, ο υπουργός Ανάπτυξ ης Κωστής Χατζηδάκης ενώ
εργασίας προς τιµήν
χτυπά το καµπανάκι της λήξης των ερ γασι ών στο Χρηµατιστήρ ιο της
του υπουργού
Νέας Υόρκης. ∆ι ακρίνονται επίσης οι κ.κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Ολγα
Μπορνόζη, Γεώργι ος Ηλι όπουλος και Σωτήριος Βαχαβιώλος.
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστή Χατζηδάκη, της
κυβερνητικής

Αποθήκευση άρθρου

∆εν υπάρχουν σχόλια ακόµη για αυτό το άρθρο

Πρέπει να εισέλθετε για να αφήσετε σχόλιο.

Περίπτερα Είσοδος Εγγραφείτε τώρα Συνδροµή στην έντυπη
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Aισιόδοξο µήνυµα Σαµαρα και Χατζηδάκη για την
Ελλάδα
Τρίτη, 4 ∆εκέµβριος 2012 - 11:55

Ένα αισιόδοξο µήνυµα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έστειλαν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς και ο
υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης από το 14ο Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, µε θέµα
"Οικοδοµώντας µια νέα Ελλάδα", που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 29/11 στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρωθυπουργός σηµείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνη και ότι «µπορούµε να υπολογίζουµε όχι µόνο στους
Ευρωπαίους Εταίρους, αλλά σε συµµάχους και φίλους, όπως στην οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα των ΗΠΑ»,
επισηµαίνοντας τον «σηµαντικό ρόλο» των Ελληνοαµερικανών.
Η Capital Link κατάφερε και συγκέντρωσε το Who-Is-Who της Wall Street. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µεταξύ
των funds και των οργανισµών που συµµετείχαν ήταν η Franklin Templeton, Fortress Investment Group, Blackrock
Financial Management, Blackstone Group, College Retirement Equities Fund (TIAA-CREF), New Jersey Division Of
Investment, Baupost Partners, Contrarian Capital, Luxor Capital Group, Moore Capital, Citi U.S. Pension Investments,
Morgan Stanley, Well Fargo Advisors, Rothschild, Paulsοn & Co., Barclays Capital, Caxton Associates, Dupont Capital
Management, Fiduciary Trust Company, GE Capital, ING Investment management, Keefe Bruyette & Woods, Lazard
Asset Management, Macarthur Capital, Merrill Lynch, Oppenheimer, Rockefeller & Co., Smith Barney, Stifel Nikolaus
Wiesel, UBS Financial Services και πολλοί άλλοι.
Παράλληλα, το Capital Link Forum συγκέντρωσε και την ελίτ των διεθνώς καταξιωµένων και αναγνωρισµένων Greek
American Leaders, οι εταιρίες των οποίων είναι brand names στους Αµερικανικούς επιχειρηµατικούς κύκλους (Andrew
Liveris – Dow Chemical, John Calamos – Calamos Investments, George Sakellaris – Ameresco, Sotiris Vahaviolos –
Mistras Group, Dean Metropoulos – C.Dean Metropoulos & CO., John Koudounis – Mizuho Securities). Οι
Ελληνοαµερικανοί µεγιστάνες σταθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας και µίλησαν για τα θετικά στοιχεία της χώρας και για
το πώς η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να ξαναµπεί στην ατζέντα των επενδυτών. Πληθώρα άλλων κορυφαίων
Ελληνοαµερικανών κολοσσών παρακολούθησαν το Συνέδριο: Michael Jaharis, Kos Pharmaceuticals, Spiros Milonas,
Founder and CEO Ionian Transport Inc., Dean Dakolias, Fortress Investment Group, Nick Lazares, Chairman and
CEO, Admirals Bank, Nicholas Logothetis, Libra Group, Dennis Mehiel, SF Holdings Group, John Catsimatidis,
Chairman Red Apple GROUP και πολλοί άλλοι.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να περάσει το µήνυµα ότι τα χειρότερα είναι πίσω και οτι η Ελλάδα αρχίζει µία νέα
ανοδική πορεία, και να συµβάλλει στην αναστροφή της αρνητικής εικόνας για την Ελλάδα επέτυχε απολυτα και
µάλιστα µε διεθνή απήχηση εφόσον συντονιστές των πάνελς ήταν µεγάλα διεθνή ΜΜΕ – και συγκεκριµένα οι New
York Times και το Bloomberg.
Την αξιοπιστία του επικοινωνιακού µηνύµατος της Ελλάδος ενίσχυσε επίσης το γεγονός ότι στα πάνελς συµµετείχαν
όχι µόνο Ελληνες κυβερνητικοί εκπρόσωποι και επιχειρηµατίες, αλλά και υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών που δραστηριοποιύνται ενεργά στην αναδιάρθρωση της Ελληνικής οικονοµίας (Citi, Goldman Sachs,
Deutsche Bank, BNP Paribas, ABN AMRO).
Κεντρικός οµιλητής στο µεσηµεριανό γεύµα ήταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης, , πλαισιούµενος από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, κ. Γεώργιο
Μέργο, τον Ειδικό Γραµµατέα Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων κ. Νικόλαο Μαντζούφα, τον κ. Αριστείδη Συγγρό, Πρόεδρο του Invest in Greece, τον κ. Ανδρέα Ταπραντζή,
Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου και τα στελέχη των εισηγµένων
εταιριών. Στο Συνέδριο µίλησαν επίσης ανώτατα στελέχη µεγάλων εταιρειών πολλών και διαφορετικών κλάδων καθώς
και Κυβερνητικά στελέχη της Ελλάδας. Παρευρέθηκαν ανώτερα στελέχη των : McKinsey, Εθνικής Τραπέζης, ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ∆ικηγορικό Γραφείο Σ. & Α. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες, ERNST & YOUNG,
International Registries Inc, L.P. Ellinas Group of Companies, Μαχάς & Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία, Standard Bulk
Shipping Company, Danaos Corporation, Euroseas Ltd, Navios Maritime Holdings Inc. , TEN-Tsakos Energy
Navigation κ.α.
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Το Συνέδριο άνοιξε την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου µε επίσηµο δείπνο και οµιλητή τον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, στον οποίο o Πρέσβυς της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χρήστος
Παναγόπουλος απένειµε το βραβείο «Capital Link Leadership Award για το 2012» για τον ηγετικό του ρόλο ως Ιδρυτή
του “ Hellenic Initiative ” του οποίου το όραµα, µέσα από την γενναιοδωρία της Ελληνικής ∆ιασποράς και
Φιλελληνικής κοινότητας, είναι να προσφέρει οικονοµική ενίσχυση και να εµπνεύσει την επιχειρηµατικότητα και την
επιχειρηµατική ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει την µακροπρόθεσµη ευηµερία του
έθνους. Ο κύριος Λιβερης ανέφερε συγκεκριµένα «Προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε το επιχειρηµατικό περιβάλλον
µέσα στο οποίο οι Έλληνες επιχειρηµατίες µπορούν να αναδειχθούν.... το περιβάλλον µέσα στο οποίο οι βιοµηχανικές
και βιοτεχνικές επιχειρήσεις θα πάψουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα.. µέσα στο οποίο οι ελληνικές εταιρίες θα είναι
ανταγωνιστικές και ο κόσµος θα ευηµερεί».
Το Capital Link Greek Investor Forum είναι το µοναδικό Επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδια που γίνεται εκτός
Ελλάδος – στη Νέα Υόρκη, µε προιστορία 14 ετών. Είναι ένα Συνέδριο θεσµός, που διοργανώνεται κάθε 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 αποδεδειγµένη ποιότητα, σοβαρότητα,
αξιοπιστία και άρτια διοργάνωση, η Capital Link κέρδισε εδώ και χρόνια την υποστήριξη του New York Stock
Exchange καθώς και των µεγάλων επενδυτικών τραπεζών και ΜΜΕ. Στο Συνέδριο αυτό προστρέχει η διεθνής
επενδυτική κοινότητα για άµεση ενηµέρωση και επαφή µε τον εκάστοτε Υπουργό και την Κυβερνητική αποστολή, τις
µεγάλες επενδυτικές τράπεζες και σηµαντικούς Ελληνες επιχειρηµατίες.
Είναι ευλογο ότι δεν µπορεί ένα Συνέδριο να φέρει την επενδυτική άνοιξη στη χωρα – επιτυγχάνει όµως να της
προσφέρει σηµαντική προβολή στο εξωτερικό, µε την άρτια διοργάνωσή του, το σωστό επικοινωνιακό µήνυµα, τη
προσέλκυση στοχευµένου κοινού και τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας επικοινωνίας που οδηγεί σε νέες επαφές και
προοπτικές.
Στο φετεινό Συνέδριο παραβρέθηκαν πάνω από 950 Σύνεδροι και κατα γενική οµολογία ήταν ένα Who-Is-Who της
Wall Street. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 170 περίπου κατ’ ιδίαν συναντήσεις µεταξύ κυβερνητικών παραγόντων και
εταιριών µε αναλυτές και θεσµικούς επενδυτές.
Η Ελλάδα προβλήθηκε επάξια µέσα από τη τεχνογνωσία του χρηµατοοικονοµικού χώρου και το εκτετεταµένο δικτυο
επαφών µε διεθνείς επενδυτές, τραπεζίτες, επιχειρηµατίες και ΜΜΕ που διαθέτει η Capital Link που µε έδρα τη Νέα
Υόρκη και παρουσία σε Λονδίνο και Αθήνα, έχει δηµιουργήσει ένα από τα πιο εκτεταµένα και αποτελεσµατικά δίκτυα
προβολής των Ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων κυρίως σε διεθνείς επενδυτές, στην Ευρώπη και Αµερική.
Παράλληλα, συνεργάζεται µε την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων σε Αµερικανικά και Ευρωπαικά
Χρηµατιστήρια καθώς και µε πληθώρα Αµερικανικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Στον τοµέα των Επενδυτικών Συνεδρίων,
τέλος, το Capital Link Forum είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο brand name µε δράση στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και
Αθήνα. Πρόεδρος της εταιρίας ειναι ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, απόφοιτος του Harvard Business School, που εδώ και
30 χρόνια ζεί στη Νέα Υόρκη και δραστηριοποιείται στον χρηµατιστηριακό και επενδυτικό τοµέα.
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Στο πλαίσια του 14ου Ετήσιου Capital Link Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε
την Capital Link διοργάνωσαν µια ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την οποίαν ονόµασαν «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου 2012, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµο
γεύµα εργασίας προς τιµήν του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ.
Κωστή Χατζηδάκη, της κυβερνητικής αποστολής, των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο και των
ακολούθων εταιριών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext: AEGEAN
MARINE PETROLEUM NETWORK & DANAOS CORPORATION & MISTRAS GROUP & NATIONAL
BANK OF GREECE & NAVIOS HOLDINGS & NAVIOS ACQUISITION CORPORATION & NAVIOS
MARITIME PARTNERS & TSAKOS ENERGY NAVIGATION.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή. Στη
συνέχεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Κωστής
Χατζηδάκης χτύπησε το «Closing Bell», δηλαδή το καµπανάκι λήξης της Συνεδρίασης της
Παρασκευής, 30 Νοεµβρίου 2012, πλαισιούµενος από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Οικονοµικών, κ. Γεώργιο Μέργο, τον Ειδικό Γραµµατέα Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Νικόλαο Μαντζούφα, τον κ. Αριστείδη
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Συγγρό, Πρόεδρο του Invest in Greece, τον κ. Ανδρέα Ταπραντζή, Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου και τα στελέχη των εισηγµένων εταιριών.
Η τελετή µεταδόθηκε ζωντανά από τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού.
Η ενεργός συµµετοχή του NYSE Euronext αναβαθµίζει το κύρος και τη προβολή του Συνεδρίου και της Ελλάδος σ
ένα ευρύτατο διεθνές επενδυτικό κοινό.
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Το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 δόθηκε στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη
Πηγή: Express.gr 10/12/12-07:39
ΣΤΟ πλαίσιο του 14ου ετήσιου συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια Νέα
Ελλάδα», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2012 στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης, η Capital Link απενειµε το “Capital Link Leadership Award”, το οποίο δίνεται ετησίως
σ'Α ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση στενότερων
επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και
επενδυτικής κοινότητας.
Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου στο Harvard Club την
Τετάρτη 28 Νοεµβρίου, µε το οποίο και ξεκίνησε το 14ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link.
Επίτιµος καλεσµένος ήταν ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών & ∆ικτύων, ο οποίος και ανέπτυξε στην οµιλία του τις
προσπάθειες αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και προσέλκυσης επενδύσεων µε σκοπό η χώρα να
επανέλθει σε αναπτυξη.
Το «Capital Link Leadership Award» για το 2012 απονεµήθηκε στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη,
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως
ιδρυτή του «Hellenic Initiative». Ο κ. Λιβέρης ήταν ο κύριος οµιλητής του δείπνου και ανέπτυξε
τη σηµασία και τους σκοπούς του «Hellenic Initiative».
Το «Hellenic Initiative», που ιδρύθηκε το 2012 σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα,
είναι ένας παγκόσµιος, µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός φορέας, του οποίου το όραµα, µέσα
από τη γενναιοδωρία της ελληνικής διασποράς και φιλελληνικής κοινότητας, είναι να προσφέρει
κρίσιµη, ουσιαστική ενθάρρυνση και οικονοµική ενίσχυση για τη διατήρηση οργανώσεων και
προγραµµάτων και να εµπνεύσει την επιχειρηµατικότητα και την επιχειρηµατική ανάπτυξη που
θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη ευηµερία του έθνους. Ωθεί
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο την αναδιάρθρωση και την αναζωογόνηση της ελληνικής
οικονοµίας εξασφαλίζοντας τη θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο της ευρωζώνης.
Στην οµιλία του κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο κ. Λιβέρης προσκάλεσε τους Έλληνες της
διασποράς και τους φιλέλληνες να χρησιµοποιήσουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητές τους
για να βοηθήσουν τους Έλληνες στην Ελλάδα. Κάνοντας παραλληλισµό µεταξύ της σηµερινής
κατάστασης στην Ελλάδα και της Μεγάλης Ύφεσης του παρελθόντος στην Αµερική, ο κ.
Λιβέρης τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί ταυτόχρονα ανακούφιση, ανάκαµψη και µεταρρύθµιση
ώστε να αντιστραφεί το κλίµα στη χώρα. Περιέγραψε πως µια µη κερδοσκοπική, µη κυβερνητική
οργάνωση σαν την ελληνική πρωτοβουλία «Hellenic Initiative» (THI), που δηµιούργησε ο ίδιος
µε 4 άλλους διακεκριµένους επιχειρηµατίες φέτος, εργάζεται για να αντιµετωπίσει όλες τις
δύσκολες πτυχές της κρίσης.
Tην εκδήλωση συντόνισε η κ. Alexis Christoforous, παρουσιάστρια ειδήσεων του CBS News και
ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων εταίρος Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ernst &
Young, έκανε τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωµένες Πολιτείες
Χρήστος Παναγόπουλος απένειµε το βραβείο στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη.
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Οµιλία Υπουργού Ανάπτυξης στο 14ο ετήσιο
συνέδριο της Capital Link
Του ∆ηµήτρη Τσάκα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ
Από αριστερά διακρίνονται οι: πρέσβης Χρήστος Παναγόπουλος,
Νικόλαος Μπορνόζης, Σωτήριος Βαχαβιώλος, υπουργός Κωστής
Χατζηδάκης, Ανδρέας Λιβέρης και Γιώργος Σακελλάρης.

NEA YOΡΚΗ. Το 14ο
ετήσιο συνέδριο της
Capital Link, το οποίο
διεξήχθη την Πέµπτη
στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης, κατά
κοινή οµολογία ήταν
άρτια οργανωµένο και
παρείχε τη δυνατότητα
στο επενδυτικό κοινό
να µάθει περισσότερα
για τις ευκαιρίες που
δηµιουργούνται στην
Ελλάδα, για τις
µεταρρυθµίσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη
και για το νοµικό
πλαίσιο

∆εν υπάρχουν σχόλια ακόµη για αυτό το άρθρο
Πρέπει να εισέλθετε για να αφήσετε σχόλιο.
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