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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,  

κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου Ομιλητής στο  
18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum 

 
Το εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum” άνοιξε τις πόρτες του για 

18η χρονιά, τη  Δευτέρα  12 Δεκεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του 
επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών, επενδυτών, τραπεζικών 

στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης, επτά διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche 

Bank, Goldman Sachs, UBS) την Ελληνική επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group και την Ernst & Young –EY. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο προφίλ και τις υψηλού επιπέδου επαφές της, έδωσε στους 

εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και στους Έλληνες επιχειρηματίες, τη δυνατότητα επικοινωνίας και με 

αξιωματούχους της νέας Αμερικάνικης Κυβέρνησης.  Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο προς τιμή του κ. W. Ross που θα 
είναι ο νέος Υπουργός Εμπορίου. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί το γεγονός ότι ως ένδειξη της υποστήριξης της Αμερικανικής 

Κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο Συνέδριο συμμετείχε ο Senior Desk Officer του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου κ. Ryan 

Barnes, για την ενίσχυση των διμερών Οικονομικών & εμπορικών σχέσεων μεταξύ των 2 χωρών. 
 
Την εναρκτήρια ομιλία με θέμα «Investing for Growth, Vision and Strategy» πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο Υπουργός  δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Βασικός στόχος της 

ομιλίας είναι να εξηγηθεί η στρατηγική οικονομική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας τόσο για την Ευρώπη 
όσο και για τις ΗΠΑ, να δοθεί η πλήρης εικόνα προόδου και ουσιαστικής βελτίωσης της κατάστασης της 
ελληνικής οικονομίας που έχει απομακρύνει οριστικά τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και του Grexit, καθώς και να 
αναλυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες σε ξένους, 
εγχώριους αλλά και Έλληνες επενδυτές της ομογένειας. Για τον σκοπό αυτό και αφού γίνει αναφορά στο 
αναπτυξιακό όραμα της χώρας θα εκτεθούν οι εξελίξεις στην εκτέλεση του προγράμματος χρηματοπιστωτικής 
βοήθειας, οι προσδοκίες σχετικά με τη διευθέτηση του κρατικού χρέους σε συνδυασμό με την ένταξη της 
Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, οι προϋποθέσεις επιστροφής της στις διεθνείς αγορές, 

η δυναμική των ιδιωτικοποιήσεων, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και η διαχείριση των τραπεζικών δανείων που δεν 
εξυπηρετούνται (ΝΡL’s) προκειμένου να αξιολογήσουν οι επενδυτές την κατάσταση και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ακόμη, 
ο Υπουργός θα παρουσιάσει τους τομείς και κλάδους εκείνους στους οποίους καταγράφεται ισχυρότερη δυναμική ανάπτυξης και 
εξωστρέφειας και στους οποίους η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει το νέο παραγωγικό πρότυπο της οικονομίας θεωρώντας 
πως συγκεντρώνουν τα απαραίτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τον σκοπό αυτό. Τέλος, θα δώσει το ιδεολογικοπολιτικό 
στίγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που επιδιώκει μία βιώσιμη αποπληρωμή του χρέους, με κοινωνικά δίκαιη και 
περιβαλλοντικά ισορροπημένη ανάπτυξη στηριγμένη στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, 
ακολουθώντας μία πολιτική αποκατάστασης της υγείας της οικονομίας στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς και των δημοκρατικών 
θεσμών της Ευρώπης.  Βασικός πυλώνας του Υπουργείου Οικονομίας-Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα 
είναι η Enterprise Greece, ένας οργανισμός που υποστηρίζει τους διεθνείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην 
Ελλάδα συμβάλλοντας στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, παρέχοντας σημαντική πληροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό 
προορισμό και προβάλλοντας τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: Τουρισμός, 
Ενέργεια, Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επιστήμες Υγείας, Τρόφιμα & Αγροτικά Προϊόντα, Logistics. Η Enterprise 
Greece είναι ο αρμόδιος φορέας επί της Διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων, έχοντας την ευθύνη για την ωρίμανση και 
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που αιτούνται την υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου για τις 
στρατηγικές επενδύσεις («Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Ν.3894/2010). Επίσης, μέσω της 
υπηρεσίας «Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή» η Enterprise Greece διαχειρίζεται και μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των 
€2.000.000, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, όπως 
γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, με συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής 
τους. Τέλος, η Enterprise Greece αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς 
παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους, έτσι ώστε να 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο 
πρόγραμμα δράσης που καλύπτει Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού,  Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα και 
Δράσεις Προβολής & Προώθησης». 
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«Μεσημεριανό Γεύμα & Κεντρική Ομιλία»  
Κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Γιώργος 
Σταθάκης.  

«Κατ’ιδιαν  Συναντήσεις»  
Ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά κατ’  ίδιαν  συναντήσεων.  

 

«Συνάντηση Ξένων Θεσμικών Επενδυτών με τους Οικονομικούς Υπουργούς της 
Κυβέρνησης» 

Επίσης έλαβε μέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που 
υποστηρίζουν το Συνέδριο για τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης με Θεσμικούς Επενδυτές που 
εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά να 
αναφέρουμε τα ακόλουθα Funds : Aberdeen Family Office -  Alden Capital - Battlebourne capital – Bluecrest  - Cyrus 
Capital - Discovery Capital -  Fintec  -  Kingstreet  - Marathon  -Monarch  - Perry Capital  - Smithcoven Capital - Stonehill 

 

« Συνέντευξη Τύπου»  
Ο Υπουργός  συμμετείχε στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για τα Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης. 
 

« Συνεντεύξεις σε Διεθνή Media»  
Παράλληλα διοργανώθηκαν συνεντεύξεις των Κυβερνητικών εκπροσώπων με τα διεθνή Media (Bloomberg etc.) 

 

«2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» 
 Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου 2016 ήταν ένας από τους τιμώμενους καλεσμένους στο δείπνο με το 
οποιο εκλεισε το Συνεδριο, με την απονομή του «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» στον 
κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer της WL Ross & Co για τη συμβολή και συνεισφορά 
του στην Ελλάδα. Ο κ. Ross αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και μακροχρόνιους επενδυτές της 

Ελλάδας, προσφέροντας πολύτιμες ηγετικές συμβουλές για το πώς να τεθεί η οικονομία ξανά σε πορεία 

ανάπτυξης. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital 
Link. Εισαγωγικα σχόλια εκαναν οι κκ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner Greece - 
Central and South East Europe Accounts Leader της EY και Joseph R. Ficalora, President & CEO of New 
York Community BanCorp. Inc, η οποία εξαγόρασε στο παρελθόν την Atlantic Bank. Τον κ. Wilbur Ross προλογισε 
ο κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, 
ανακοίνωσε την τοποθετηση του  κ. Wilbur L. Ross ως Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ και κατα συνεπεια η συμμετοχή του 

έχει ιδιαίτερη σημασία.  Είναι σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο της προφίλ και τις υψηλού 

επιπέδου προσβασεις της, έδωσε τη δυνατότητα στους συνεδρους να πραγματοποιήσουν επαφές με τον μελλοντικό 
υπουργό Εμπορίου στα πλαισια των εκδηλωσεων του Συνεδρίου. 

 

«Ημέρα της Ελλάδος Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης » 
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν 
της Ελλάδος, την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριμένα 

την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη 

δεξίωση προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που 
είναι εισηγμένες στο New York Stock Exchange και των εταιρειών που συμμετείχαν στο 

Συνέδριο. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall 

Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.   
 

    
 

Ακολουθούν περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες για το Συνέδριο. 


