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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

THE MACRO PICTURE  
The Greek & The European Economy Post Brexit & Post Covid 19 

& 
INVESTING IN FIXED INCOME 

“Greek Sovereign, Financial & Corporate Bonds - As A Funding Mechanism & An 
Investment Opportunity” 

 
“22ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” 

“Greece - Looking Ahead With Confidence” 
 

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις 
Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, 

Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη 
 

ΤΡΙΤΗ & TΕΤΑΡΤΗ 15  & 16, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

2 Ημέρες– 33 Ενότητες – 112 Ομιλητές 
 
 

15 Δεκεμβρίου, 2020 
 

Με κεντρικό θέμα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και 

εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece 
Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.  την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 2020 ως 
ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και 
Οργανισμούς, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής 
κοινότητας.  Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που 
εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, 
καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και 
πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Η Ψηφιακή μορφή του Συνεδρίου έδωσε τη 
δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσμιο κοινό.    
 
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επανέναρξη της οικονομίας. Σε συνέχεια της 
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονομίας, τις οποίες 
χαρακτήρισε ως «12 βήματα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες από 

http://forums.capitallink.com/greece/2020/
http://forums.capitallink.com/greece/2020/
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την υγειονομική και οικονομική αναταραχή στα ήρεμα νερά της προόδου και της ελπίδας», το Capital Link Invest in 
Greece Forum πραγματοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγμή για να μεταδώσει αυτό το μήνυμα σε ένα 
ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευμένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των επενδυτών 
και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
 
Το Capital Link Invest in Greece Forum μέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει 
επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.  
 
Ειδικότερα, φέτος, με διάρκεια 2 ημερών, 33 Ενότητες και 112 Ομιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε με τρόπο 
ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και 
Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας  επιχειρηματικές 
και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραμμα για 
τη στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονομίας με 
αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά προηγμένης, καινοτόμου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, 
γεγονός το οποίο διέψευσε τους απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων μας και 
τους επαίνους τους.   
 
Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την αμερικανική 
κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και των 
διεθνών επενδυτών. 
 
Τα δυο ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέματα : 

 The Macro Picture – The Greek & The European Economy Post Brexit & Post Covid 19 

 INVESTING IN FIXED INCOME - “Greek Sovereign, Financial & Corporate Bonds - As A Funding Mechanism & 

An Investment Opportunity” 

 

 
  

The Macro Picture –  
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The Greek & The European Economy Post Brexit & Post Covid 19 
 
Συντονιστής: κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner - Allen & Overy LLP 
 
Συμμετέχοντες: 

 κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of Council of Economic Advisors - Hellenic Republic 

 κ. Jari Stehn, Chief European Economist - Goldman Sachs 

 κ. Marko Mrsnik, Senior Director, EMEA Sovereigns & International Public Finance Ratings - SP Global 

 κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member - European Stability Mechanism (ESM) 

Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner - Allen & Overy LLP ανέφερε τα εξής :  
 
“Το 2015 η μακροοικονομική θέση της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά αβέβαιη. Capital controls, , τεράστιο χρέος, οικονομία 
και πιστωτικό σύστημα βαριά πληγωμένα, υψηλή ανεργία, ένα Grexit που απεφεύχθη στο παρά πέντε, μια χώρα με 
χαμένη αξιοπρέπεια, πεσμένο ηθικό, χωρίς αίσθηση προοπτικής και με τη διεθνή της υπόληψη στα βάραθρα.  Η 
αλλαγές που έγιναν από τότε μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 ήταν δραματικές.  Η ομίχλη της αβεβαιότητας 
εξαφανίστηκε μαζί με τα capital controls, την επιστροφή στις αγορές με συνεχώς μειωμένο κόστος δανεισμού, τον 
καθαρισμό των στάβλων του Αυγέα από τα κόκκινα δάνεια, τα πολλά νέα νομοθετικά μέτρα για την προώθηση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, τις νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, και την συμφωνία με την Ευρωζώνη ότι το 
χρέος της Ελλάδας θα παραμείνει βιώσιμο, αρκεί η Ελλάδα να ακολουθήσει μια ευρέως συμφωνημένη πορεία.  Η 
πανδημία ανέτρεψε όλα αυτά και πολλά άλλα.  Η Ευρώπη χρειάστηκε να λάβει έκτακτα βήματα που μέχρι τώρα 
θεωρούντο αδιανόητα: αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,   ποσοτική χαλάρωση από την ΕΚΤ 
γιγαντιαίας έκτασης και χωρίς πολλά από τα προηγούμενα όρια και με την Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε αυτήν την 
χαλάρωση για πρώτη φορά, μια σειρά χρηματοδοτικών και δημοσιονομικών παρεμβάσεων για την επανεκκίνηση των 
Ευρωπαϊκών οικονομιών. Η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική μακροοικονομική εικόνα πρέπει να επανασχεδιαστεί. 
 
Το πάνελ μας εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη και η Ελλάδα θα επανασχεδιάσουν ορισμένα τμήματα αυτής 
της μακροοικονομικής εικόνας. Εξετάσαμε τις πολλές προτάσεις για συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, την χρήση του 
Ταμείου Ανάκαμψης σαν καταλύτη ιδιωτικών επενδύσεων, την ανάγκη επανεξέτασης της αρχιτεκτονικής της 
Ευρωζώνης σχετικά με τα όρια δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους και την επανεξέταση της απόφασης του 
Ιουλίου 2018 του Eurogroup σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.  Με την διεθνή της εικόνα 
αποκαταστημένη, η Ελλάδα έχει θέσει μια αξιόπιστη πορεία, η οποία θα φέρει καινούργιες επενδύσεις, απασχόληση, 
ανάπτυξη και ολοένα καλύτερες αξιολογήσεις."   
 

Ο κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of Council of Economic Advisors - Hellenic Republic δήλωσε: Ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες είναι η σημαντική αρνητική απόκλιση του 
ρυθμού ανάπτυξής της από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόκλιση αυτή αντανακλά σημαντική υστέρηση 
στις επενδύσεις, την απασχόληση και την παραγωγικότητα. Τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας έχουν καταδείξει 
πέρα από κάθε αμφιβολία ότι προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει διατηρήσιμη ανάπτυξη και οικονομική/κοινωνική 
ανθεκτικότητα, η υστέρηση αυτή πρέπει να καλυφθεί. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος, 
κυρίως μέσα από την βελτίωση των κινήτρων που προσφέρονται στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Η παρούσα 
ελληνική κυβέρνηση έχει εκλεγεί επί αυτής ακριβώς της βάσης. Έχει λάβει εντολή να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική προς τις επενδύσεις και την εργασία. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, πριν την πανδημία η κυβέρνηση εισήγαγε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που καλύπτουν, 
μεταξύ άλλων, τις αγορές εργασίας, αγαθών, και υπηρεσιών. Μετά την έναρξη της πανδημίας, η κυβέρνηση συνεχίζει 
να εφαρμόζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων ιδιωτικοποιήσεις και ένα νέο πτωχευτικό κώδικα ο οποίος 
βελτιώνει σημαντικά το σύστημα κινήτρων υπό τα οποίο λειτουργεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.  
Την επόμενη μέρα της πανδημίας, ένα βασικό πλαίσιο μέσα από το οποίο η Ελλάδα θα επιδιώξει την οικονομική της 
ανάκαμψη και υψηλότερη μακροχρόνια ανάπτυξη είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Recovery and 
Resilience Fund (RRF). Τον περασμένο μήνα, η Ελλάδα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Προσχέδιο του εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Recovery and Resilience Plan (RRP), του οποίου το συνολικό ποσό (32 δις 
ευρώ σε τιμές 2018) αντιστοιχεί σε περίπου 20% του προβλεπόμενου ΑΕΠ για το 2020.  Σε πλήρη ευθυγράμμιση με 
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τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής του Ιουλίου 2020, το ελληνικό RRP στοχεύει στην επίτευξη 
της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στην επιτυχή ανταπόκριση στις Ειδικές Εθνικές Συστάσεις - Country Specific 
Recommendations (CSRs), που έχουν δοθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και στην εφαρμογή 
φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, σημαντικός αριθμός των οποίων συγκαταλέγεται στην Έκθεση της 
Επιτροπής Πισσαρίδη. Μεταξύ άλλων, αυτές καλύπτουν το φορολογικό σύστημα, το σύστημα δικαιοσύνης, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, την αγορά εργασίας, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το σύστημα εκπαίδευσης, και 
πρόσβαση σε αποτελεσματικές και περιεκτικές κοινωνικές πολιτικές. Στόχος είναι η αύξηση (α) του ελληνικού 
δυνητικού προϊόντος, μέσα από υψηλότερες επενδύεις, απασχόληση και παραγωγικότητα, (β) του βαθμού 
ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας σε σοκ μέσα από μεγαλύτερη κλαδική διαφοροποίηση της οικονομικής 
δραστηριότητας, μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής των αγορών εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών σε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες, και υψηλότερη αποτελεσματικότητα των αυτόματων σταθεροποιητών, και (γ) του 
βαθμού περιεκτικότητας (inclusivity) μεταξύ νοικοκυριών, γενεών, φύλλων και κοινωνικών ομάδων. Βασικά κανάλια 
μέσω των οποίων θα επιδιωχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι η ψηφιοποίηση, η καινοτομία, οι οικονομίες κλίμακος 
και υψηλότερες εξαγωγές.  
Η υψηλότερη μακροχρόνια ανάπτυξη θα είναι το κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που μας 
κληροδότησε η κρίση της περασμένης δεκαετίας στους τομείς του δημοσίου χρέους, των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, της ανεργίας και της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης. Η πολιτική ιδιοκτησία του φιλόδοξου ελληνικού 
μεταρρυθμιστικού προγράμματος, σε συνδυασμό με αυξημένη αξιοπιστία πολιτικής που πηγάζει από την ιδιοκτησία 
αυτή, θέτουν σε λειτουργία έναν ενάρετο κύκλο βελτιωμένων προσδοκιών και δημοσιονομικών/μακροοικονομικών 
επιδόσεων. Η παρατηρούμενη συμπεριφορά των αγορών μεταφέρει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας να 
επιτύχει τους φιλόδοξούς της στόχους, στέλνοντας το μήνυμα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές κερδοφόρες 
επενδυτικές ευκαιρίες.»  
 
Ο κ. Jari Stehn, Chief European Economist - Goldman Sachs, είπε ότι το μομέντουμ της ανάπτυξης έχει αποδυναμωθεί 
αισθητά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα της πανδημίας και οι 
εθνικές οικονομίες κλείνουν για ακόμα μια φορά. «Παρόλο που αναμένουμε ότι το αντίκτυπο από το κλείσιμο της 
οικονομίας θα είναι μικρότερο από αυτό που είχαμε στην αρχή του έτους, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε ύφεση στην 
ευρωζώνη στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και υποτονική ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς τα 
περιοριστικά μέτρα θα αρχίσουν να χαλαρώνουν», εξήγησε στην αρχή της ομιλίας του. 
 
Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της Ευρώπης μετά το πέρας του χειμώνα, καθώς, όπως είπε, 
αναμένεται ότι η δραστηριότητα θα ανακάμψει απότομα μόλις μειωθούν τα περιοριστικά μέτρα και ο ιός τεθεί υπό 
έλεγχο μέσω του εμβολίου εντός του 2021. Επιπλέον, αναμένεται ότι η ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη και η πιο φιλική 
εμπορική πολιτική των ΗΠΑ θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανική δραστηριότητα. Και τρίτον, διαβλέπετε μια 
δημοσιονομική πολιτική που θα προσφέρει διαρκή υποστήριξη, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων 
επιπρόσθετα μέτρα στήριξης κρίσεων. Ως εκ τούτου, ο Jari Stehn εκτίμησε ότι η ανάπτυξη θα ανακάμψει την άνοιξη σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 
 
«Δεδομένης της χαμηλής ανάπτυξης και του συγκρατημένου πληθωρισμού, η ΕΚΤ είναι πιθανό να διατηρήσει χαμηλή 
παρεμβατικότητα για το προβλέψιμο μέλλον. Δεδομένου του συγκρατημένου πληθωρισμού, δεν αναμένουμε την 
πρώτη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ έως το 2025… Η απότομη αύξηση των δεικτών δημοσίου χρέους επιφέρει 
παρατεταμένους κινδύνους βιωσιμότητας στη Νότια Ευρώπη. Δεδομένης της γενναιόδωρης υποστήριξης σε ολόκληρη 
την ΕΕ, ο κίνδυνος της βιωσιμότητας για το 2021 παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, ο πολιτικός κίνδυνος ενδέχεται να 
επανέλθει στο επίκεντρο το 2022, καθώς οι χώρες αρχίζουν να παίρνουν δημοσιονομικά μέτρα και οι εκλογές 
εμφανίζονται στον ορίζοντα», τόνισε χαρακτηριστικά. 
 
Ο κ. Marko Mrsnik, Senior Director, EMEA Sovereigns & International Public Finance Ratings - SP Global, υπογράμμισε 
ότι σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, η οικονομία της Ελλάδας θα ανακάμψει το 2021 κατά περίπου 6%. Αν και 
αναμένεται ότι η πανδημία θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του 
2021, η κατάσταση θα βελτιωθεί στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση της διανομής του εμβολίου. Η παροχή του 
εμβολίου θα βελτιώσει επίσης τις προοπτικές για τον τουριστικό τομέα και τα διεθνή ταξίδια, που έχουν επηρεαστεί 
σοβαρά από την πανδημία και θα τους επιτρέψει να ανακάμψουν σταδιακά. 
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Υπό αυτό το πρίσμα, επισήμανε ότι η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας επωφελείται από τα σημαντικά 
δημοσιονομικά αποθέματα της κυβέρνησης που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια χάρη στην πολύ ισχυρή 
δημοσιονομική της απόδοση. Όσον αφορά την ωριμότητα και το μέσο κόστος επιτοκίου, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο 
πλεονεκτικά προφίλ χρέους όλων των εθνικών κρατών που αξιολογούμε. «Μετά από μια απότομη αύξηση το 2020, το 
ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αρχίσει να μειώνεται από το 2021, υποβοηθούμενο από την αύξηση του 
ονομαστικού ΑΕΠ και της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Ταυτόχρονα, οι κρατικές αξιολογήσεις της 
Ελλάδας περιορίζονται από το υψηλό εξωτερικό και δημόσιο χρέος της χώρας και τον μεγάλο αριθμό μη 
εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPEs) στον τραπεζικό τομέα». 
 
Επιπλέον, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της κυβέρνησης έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω 
της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη συμπερίληψη των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 
στο PEPP και ως εγγύηση στις πράξεις επαναγοράς της ΕΚΤ, αλλά και της συμφωνίας «ΕΕ Επόμενης Γενιάς», βάσει της 
οποίας η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 32 δισεκατομμύρια ευρώ (17% του ΑΕΠ του 2019), εκ των οποίων 19,3 
δισεκατομμύρια ευρώ (10% του ΑΕΠ του 2019) σε επιχορηγήσεις. 
 
«Ενώ το πρώτο είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά για κρατικό δανεισμό με σχετικά 
χαμηλό κόστος, το δεύτερο θα υποστηρίξει και θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και, εάν χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω διαρθρωτικές οικονομικές βελτιώσεις στην ελληνική 
οικονομία», τόνισε ο Marko Mrsnik. 
 
Ο κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member - European Stability Mechanism (ESM): 
«Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο» υποστήριξε ο Rolf Strauch (Chief Economist and Management Board Member - 
ESM). Όπως εξήγησε, «κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας προσαρμογής, η Ελλάδα αποκατέστησε τη βιωσιμότητα της 
δημόσιας οικονομίας της και της εμπιστοσύνης της αγοράς, ενίσχυσε την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα και 
βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν την 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, απλοποίησαν τις άδειες μέσω γρήγορων διαδικασιών και διευκόλυναν 
το εμπόριο». 
 
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η πανδημία επέστρεψε τη χώρα στην ύφεση, αλλά η αποτελεσματική κατανομή της ευρείας 
ευρωπαϊκής στήριξης θα μπορούσε να περιορίσει τα μόνιμα τραύματα στην οικονομία και να ενισχύσει την ανάπτυξη. 
Για το σκοπό αυτό, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην πλήρη απορρόφηση και την αποτελεσματική 
κατανομή των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Ο Rolf Strauch θεωρεί ότι  Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης είναι ένα 
καλό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 
«Η ενίσχυση της ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης εξαρτάται από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων. 
Για αυτό, η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει μια δέσμη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζουν την καινοτομία, 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειες του δημόσιου τομέα που κινδυνεύουν να 
περιορίσουν την ικανότητα της χώρας να απορροφήσει ευρωπαϊκά  κονδύλια. Όπως αντικατοπτρίζεται στην έκθεση 
της Επιτροπής Πισσαρίδη, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της οικονομίας, 
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την 
εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Η βελτίωση της υποδομής μέσω δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων είναι μια άλλη σημαντική πτυχή. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ θα μπορούσε να 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη μετατροπή της οικονομίας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε 
επενδύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. 
 
Τέλος, υποστήριξε ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και την αύξηση της 
δυνητικής ανάπτυξης θα παραμείνουν προτεραιότητα. «Το τρέχον περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου και οι ευνοϊκές 
συνθήκες της αγοράς σβήνουν τα μεσοπρόθεσμα προβλήματα βιωσιμότητας. Αυτό επιτρέπει στην Ελλάδα, όπως και 
στις άλλες χώρες, να επικεντρωθεί στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη. Ωστόσο, καθώς η 
κατάσταση ομαλοποιείται και ενόψει των μακροπρόθεσμων κινδύνων που απορρέουν από τη γήρανση και την 
κλιματική αλλαγή, απαιτείται επίσης αξιόπιστη δέσμευση για φιλικές προς την ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς 
δημοσιονομικές πολιτικές για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα 
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καλό πρώτο βήμα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά απαιτείται συνεχής 
δέσμευση για τον πλήρη μετριασμό των μακροπρόθεσμων κινδύνων». 

 

 
 

INVESTING IN FIXED INCOME 
 

“Greek Sovereign, Financial & Corporate Bonds - As A Funding Mechanism & An 
Investment Opportunity” 

 
Συντονιστής: κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner - Milbank 
 
Συμμετέχοντες: 

 κ. Βασίλης Τσάιτας, Head of Investor Relations - Hellenic Petroleum S.A. 

 κ. Δημήτρης Κοφίτσας, Executive Director, Investment Banking / Financing Group South Europe & Greece - 

Goldman Sachs 

 κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and Structured Finance - National Bank of Greece 

 κ. Morven Jones, Managing Director, Head of EMEA Debt Capital Markets Origination – Nomura 

 κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Director General - Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

Ο κ.  Aπόστολος Γκουτζίνης , Partner – Milbank, έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική χρονιά για τις κεφαλαιαγορές. 
Όπως σημείωσε, οι κεφαλαιαγορές παρείχαν την απαραίτητη ρευστότητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας 
παρόλο που είχαν να αντιμετωπίσουν ένα από τα πιο μεγάλα σοκ στη σύγχρονη ιστορία. Ειδικότερα, επισήμανε ότι οι 
κεφαλαιαγορές κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ποσό που υπερβαίνει τα 3,5 
τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι ο μεγαλύτερος που έχει σημειωθεί σε οποιαδήποτε άλλο 
έτος της ιστορίας.  
 
«Τόσο η IG όσο και η HY έχουν σημειώσει ρεκόρ 2,4 τρισεκατομμυρίων και 0,5 δισεκατομμυρίων, αντιστοίχως. Το ίδιο 
έκαναν και οι αγορές μετοχών. Η άνοδος των κεφαλαιαγορών είναι παγκόσμια, χωρίς να εμφανίζεται κανένα σημάδι 
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αδυναμίας σε καμία σημαντική κεφαλαιαγορά. Το κόστος κεφαλαίου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι πτωχεύσεις δεν 
αυξάνονται και περίπου το 20% όλων των χρημάτων σε κυκλοφορία με την ευρεία έννοια έχουν δημιουργηθεί τον 
τελευταίο χρόνο», επισήμανε ο Apostolos Gkoutzinis.  
 
Ο κ.  Βασίλης Τσάιτας, Head of Investor Relations - Hellenic Petroleum S.A., τόνισε : 
 
Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, με τις διαταράξεις λόγω COVID-19 διεθνώς στις αγορές, καθώς και όλο το φάσμα 
της οικονομικής δραστηριότητας. 
Σε ότι αφορά τις Ελληνικές εταιρείες, οι περισσότερες είχαν επαρκή χρηματοδότηση, μετά από τις ομολογιακές 
εκδόσεις του 2019, καθώς και την υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος, ήδη από το ξέσπασμα της κρίσης.  
Μετά από την επιτυχημένη συναλλαγή μας το 2019, τον Οκτώβριο του 2020 προχωρήσαμε στην έκδοση 
συμπληρωματικών ομολογιών λήξης 2024, για τη χρηματοδότηση του Φ/Β έργου 204MW στην Κοζάνη, με τη 
συμμετοχή επιλεγμένων επενδυτών όπως η EBRD, που μας υποστηρίζουν παραδοσιακά και επέδειξαν αυξημένο 
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο. 
Επιτύχαμε ταχεία υλοποίηση της συναλλαγής, ώστε τα κεφάλαια να είναι διαθέσιμα με την ολοκλήρωση της εξαγοράς. 
Η απόδοση κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με την έκδοση του 2019, που 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί από τότε στην παγκόσμια οικονομία, αποτελεί 
ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα συνολικά. Επίσης αποτέλεσε μια ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τις προοπτικές 
της εταιρείας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που αντιμετώπισε ο κλάδος δραστηριότητάς μας διεθνώς.  
 
Σε ότι αφορά τις προοπτικές του 2021, η ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, η  νομισματική και δημοσιονομική 
πολιτική διεθνώς, καθώς και η ανάδειξη των θεμάτων Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – Διακυβέρνησης είναι οι κύριοι 
παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την αγορά.” 
 
Ο κ. Δημήτρης  Κοφίτσας, Executive Director, Investment Banking / Financing Group South Europe & Greece - 
Goldman Sachs, έκανε λόγο για μια αρκετά μοναδική χρονιά στις αγορές κεφαλαίων χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
οποία χαρακτηρίστηκε από ένα ρεκόρ εκδόσεων, αυξημένη αστάθεια και άνευ προηγουμένου παρέμβαση των 
κεντρικών τράπεζων. «Έχουμε δει ρεκόρ εκδόσεων σε όλο τον κόσμο, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να 
χρηματοδοτήσουν τα μεγάλα δημοσιονομικά τους ελλείμματα που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της 
δημοσιονομικής στήριξης που χρειάστηκαν να παρέχουν λόγω της πανδημίας. Για εταιρείες σε τομείς που πλήττονται 
από την πανδημία όπως η φιλοξενία, οι μεταφορές κ.λπ., έχουμε δει μεγάλο αριθμό χρεών να τοποθετούνται σε 
ελκυστικές αποδόσεις για τους επενδυτές, γεγονός που αποτελεί απόδειξη των ισχυρών συνθηκών της αγοράς και 
του κινδύνου για το περιβάλλον. Για το 2021 αναμένουμε ότι το συναίσθημα της αγοράς θα καθοδηγείται από τις 
ειδήσεις για την ανάπτυξη εμβολίων και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής.  
 
Τέλος, επισήμανε ότι η Ελλάδα επωφελήθηκε το 2020 από το πρόγραμμα QE (PEPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας παρά το καθεστώς του επενδυτικού της βαθμού και κατάφερε να συγκεντρώσει ρευστότητα 12 δισ. Ευρώ 
σε ιστορικά χαμηλές αποδόσεις. Επί του παρόντος η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης με 
αρνητική καθαρή έκδοση το 2020, δεδομένου του ποσού των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που αγόρασε η 
ΕΚΤ. Η στρατηγική χρηματοδότησης της PDMA το 2020 ήταν εξαιρετικά καλά σχεδιασμένη και υλοποιημένη και η 
διεθνής επενδυτική κοινότητα αντάμειψε αυτή τη στρατηγική.  

 
Ο κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and Structured Finance - National Bank of Greece, υπογράμμισε τα 
εξής:  
“Αδιαμφισβήτητα, το 2020 ήταν μια πρωτοφανής χρονιά για τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις αγορές διεθνώς. 
Ξεκίνησε με καλούς οιωνούς για τις ελληνικές τράπεζες με τη Πειραιώς και την Alpha να εκδίδουν TIER 2 επιτυχημένα 
τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και ζήτησης.  

Όμως η πανδημία αναχαίτισε απότομα την οικονομική ανάκαμψη και επανάφερε ένα νέο κύμα αμφισβήτησης των 
ελληνικών τραπεζών. Εντούτοις, αυτή τη φορά, τα έκτακτα μέτρα υποστήριξης των Ευρωπαϊκών Θεσμών 
συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα, με αποκορύφωμα την αγορά των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ. Έτσι, 
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πρόσφεραν ένα δίχτυ ασφαλείας στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών και παραμένουμε αισιόδοξοι ότι 
μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία ενώ βελτιώνουμε την απόδοσή μας. 

Απόδειξη της αλλαγής του κλίματος υπήρξε η έκδοση του πρώτου ελληνικού «πράσινου» τραπεζικού ομολόγου από 
την Εθνική Τράπεζα που επιβεβαίωσε την εκτίμηση που τυγχάνει από τους επενδυτές ως ευρωπαϊκή τράπεζα. Η 
συναλλαγή, η όποια αντικατέστησε την καλυμμένη ομολογία του 2017 με ένα MREL ομόλογο στο ίδιο κόστος και 
εξαετή διάρκεια, ήταν απαιτητική αλλά το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η υιοθέτηση 
του «πράσινου» πλαισίου απέδειξε τη δέσμευση της Εθνικής στη στήριξη των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και στις αρχές της παγκόσμιας ESG ατζέντας.  

Η μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό καθώς και η πλήρωση των MREL απαιτήσεων θα είναι βασικοί 
παράμετροι στο δρόμο για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ενοποίηση και παρά τις πολλαπλές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε οφείλουμε να παραμείνουμε στοχοπροσηλωμένοι και συνεπείς στην προσέγγιση των διεθνών 
αγορών. Η ποιότητα του ενεργητικού μας έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι προσπάθειες έχουν επιταχυνθεί με την 
επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος «Ηρακλής». Η οργανική κερδοφορία βελτιώνεται καθώς τα πλάνα 
μετασχηματισμού εξελίσσονται. Παρόλα αυτά, παραμένει εμπόδιο η βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους 
διεθνείς οίκους. Παρότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει λάβει BB, οι ελληνικές τράπεζες ακόμα φέρουν χαμηλές 
αξιολογήσεις με εξαίρεση τις καλυμμένες ομολογίες που έχουν επιτύχει Α-. Η περεταίρω διεύρυνση της επενδυτικής 
μας βάσης θα είναι δύσκολη. Ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο για ΚΟ και τίτλους μειωμένης 
εξασφάλισης, οι επενδυτές senior ομολόγων απαιτούν περαιτέρω εμπλουτισμό της κεφαλαιακής δομής, υψηλότερες 
βαθμίδες αξιολόγησης και σαφέστερη επικοινωνία των εκδοτικών πλάνων.” 

Από την πλευρά του, ο κ. Morven Jones, Head of EMEA Debt Capital Markets Origination - Nomura, είπε ότι το 2020 
σηματοδότησε ένα ακόμη θετικό έτος εξελίξεων για την Ελλάδα στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές, το οποίο ήταν ακόμα 
πιο αξιοσημείωτο, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις του Covid-19. 
 
«Το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων της ελληνικής κυβέρνησης συνέχισε τη θετική του δυναμική και παρόλο που 
αγορές δεν ήταν σταθερές, το PDMA ολοκλήρωσε μια σειρά επιτυχημένων χρηματοδοτήσεων και επέκτεινε την 
καμπύλη της ελληνικής απόδοσης. Η συμπερίληψη των GGB στο πρόγραμμα αγοράς έκτακτης ανάγκης για την 
πανδημία της ΕΚΤ (PEPP) ήταν μια σημαντική εξέλιξη σε συνδυασμό με τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας 
από δύο οργανισμούς που επέτρεψαν στην αγορά ομολόγων της ελληνικής κυβέρνησης να ομαλοποιηθεί περαιτέρω. 
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αποδόσεις και τα spreads των ελληνικών ομολόγων ξεπέρασαν σε ορισμένες 
περιπτώσεις εφάμιλλές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Αυτό οδήγησε την Ελλάδα να εκδώσει ένα δεκαετές ομόλογο στη 
χαμηλότερη απόδοση που είχε ποτέ για οποιοδήποτε ομόλογο, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών και 
δημοπρασιών. Για το επόμενο έτος, η αγορά ομολόγων θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ελκυστική πηγή 
χρηματοδότησης και επενδύσεων, καθώς η καμπύλη κρατικών αποδόσεων συνεχίζει την ανάπτυξή της. Οι πιθανές 
αναβαθμίσεις αξιολόγησης θα οδηγήσουν περαιτέρω το μομέντουμ της αγοράς». 
 
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες εξέδωσαν κεφαλαιακό χρέος σε πολύ ελκυστικά επίπεδα πέρυσι και 
στις αρχές του τρέχοντος έτους. Τα χρηματοοικονομικά περιθώρια και οι αποδόσεις βρίσκονται στη σωστή πορεία και 
παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία σε περίπτωση που οι αποδόσεις επανέλθουν στα ελκυστικά επίπεδα που είδαμε τον 
Φεβρουάριο. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ελληνικές εταιρείες ήταν συνετές σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας. 
«Σε αντίθεση με ορισμένους από τους παγκόσμιους συναδέλφους τους, δεν ήταν υπό πίεση να χρηματοδοτήσουν σε 
υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της αιχμής της πανδημικής κρίσης, με αποτέλεσμα να επικεντρωθούν στην αύξηση 
της χρηματοδότησης στο εσωτερικό. Με την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τη σύσφιξη των 
αποδόσεων των ομολόγων και το ισχυρό επίπεδο της ζήτησης των επενδυτών, αναμένουμε από τις ελληνικές εταιρείες 
να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στη διεθνή αγορά ομολόγων το επόμενο έτος», είπε ο Morven Jones. 
 
Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Director General - Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους: 

•  “Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει το PEPP για να ολοκληρώσει την επανασύσταση της καμπύλης αποδόσεων των 

ελληνικών κρατικών ομολόγων, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της δημιουργίας 

μίας καμπύλης αναφοράς με υψηλή ρευστότητα έως το τέλος του 2021.  
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•   Από την άποψη του δημόσιου χρέους, το τρέχον έτος υπήρξε συγκλονιστικό για την Ελλάδα. Το spread των 

αποδόσεων των ελληνικών 10-ετών ομολόγων ως προς τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα έχει μειωθεί 

περεταίρω, περισσότερο από όλες  τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, σε σημείο που το 2020 κατά μέσο όρο η 

μείωση να ξεπερνά τα 120 bps από τον αντίστοιχο μέσο όρο του 2019.  

•   Εκτός από τη δέσμευση της Ελλάδας να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα έκτακτης 

ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ΕΚΤ (PEPP) είναι σε μεγάλο βαθμό ο λόγος για αυτή την πτώση 

των αποδόσεων. 

•   Αναφορικά με την αγορά των GGBs, σήμερα φαίνεται πως έχει επιτευχθεί μία ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης, επομένως η μελλοντική εκδοτική δραστηριότητα του ΕΔ θα λάβει ως βασική προϋπόθεση τη διατήρηση 

της ισορροπίας αυτής ώστε ο όγκος των νέων εκδόσεων ει δυνατόν να αντισταθμίσει την αυξημένη ζήτηση 

εξαιτίας των συνεχών αγορών τίτλων από την ΕΚΤ. Αυτή θα είναι η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ για τη χρηματοδότηση 

του ΕΔ για τους επόμενους 12 μήνες.  

•   Ο ΟΔΔΗΧ θα συνεχίσει να εκδίδει προκειμένου να καλύπτει τα κενά της καμπύλης αποδόσεων  ελπίζοντας να 

καταστεί εφικτή η περαιτέρω επέκταση αναφορικά με τη φυσική ληκτότητα των εκδόσεων, λαμβάνοντας 

πάντοτε υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και την ζήτηση των επενδυτών, στοχεύοντας επίσης, στην 

περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, παρέχοντας μια «υγιή» ανοδική κλίση στην ελληνική 

καμπύλη απόδοσης των GGB 

•   Αυτή είναι μια συνετή στρατηγική αναφορικά με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους και των ταμειακών 

αποθεμάτων, δεδομένου ότι παρέχει την απαραίτητη διασφάλιση στους «θεσμούς», στους οργανισμούς 

αξιολόγησης καθώς και στην επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση θα εκπληρώσει τις 

δανειακές της υποχρεώσεις.” 

 

 

Συναντήσεις Ξένων Θεσμικών Επενδυτών  
 
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα 
από περισσότερα από 100 one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds 
με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,  με εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες, καθώς και με μέλη της 
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία πραγματοποιήθηκαν μέσω ειδικής 
ψηφιακής πλατφόρμας. 
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν  group sessions για 
τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή.  
 
Ενδεικτικά funds που συμμετείχαν :  Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge 
Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance • 
European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global 
Value Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR Koa Capital Partners, LLC  • Melqart Asset 
Management • Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • 
ProValue AG • Schafer Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap 
Capital • Waterwheel  

 

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange 
“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης” 

 

Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε 
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή μορφή με τίτλο «GREEK AMERICAN 
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ISSUER DAY AT NYSE» κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing 
Bell - καμπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, 2020, του 
NYSE-New York Stock Exchange. 
 
Πιο συγκεκριμένα το “Closing Bell”, το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της 
Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2020 χτύπησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 
Άδωνις Γεωργιάδης και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, CEO – Tsakos Energy Navigation; 

Chairman – INTERTANKO 2014-2018, πλαισιωμένοι από τον Captain  Παναγιώτη Τσακο και εκπροσώπους του 
ανώτατου management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγμένες στο NYSE): Danaos Corporation (DAC) 
– Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer - Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – 

Acting CEO/COO - Dorian LPG  (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG USA LLC and Theodore 
Young, CFO, Dorian LPG - - Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO - Navios Group of 
Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone – Vice Chairman -Safe Bulkers Inc. (SB) –Dr. Loukas Barmparis 
President/Secretary -Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti - President/CEO  - και τον κ. Νικόλαο 
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link. 
 
Η τελετή αναμεταδόθηκε  ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και 
του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

FORUM OVERVIEW  
 

Το Συνέδριο, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε, προσέφερε στους συμμετέχοντες  
δυνατότητες  πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή μορφή του έδωσε τη δυνατότητα 
συμμετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσμιο κοινό. 
Οι συμμετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από: 

 112 υψηλού επιπέδου ομιλητές που απευθυνθήκαν σε: 

 Περισσότερα από 1,000 άτομα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο  

 Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για  τις εισηγμένες και μη εταιρίες, καθώς και για τα μέλη 

της Κυβέρνησης.   

 Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών με ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα 

 Με στόχο τη μακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και αξιόπιστη 

πληροφόρηση, το Συνέδριο δημιούργησε μια «βιβλιοθήκη» έγκυρου περιεχομένου σχετικά με την 

Ελλάδα στην οποία οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να ανατρέχουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

μετά το τέλος του Συνεδρίου. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, 
σημαντικοί Αμερικανοί επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, πέντε (5) Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, 
οι τέσσερις (4) Ελληνικές Τράπεζες και εξέχον Κυβερνητικό Επιτελείο: 
 
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. και ο κ. Ajay Kanani, 
Director, International Capital Markets - New York Stock Exchange που τόνισε τη μακροχρόνια σχέση και 
υποστήριη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στην Ελληνική 
Ναυτιλία. 
 
Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt. 
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Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το κεντρικό μήνυμα της Κυβέρνησης προς 
τους Επενδυτές. 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian 

Affairs, U.S. Department of State • Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean 

and Western Balkans - US International Development Finance Corporation 

 

Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι της ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
• κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών • κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων • κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας • κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, 
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης • κ. Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών •                
κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού • κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών 
αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική • κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ • κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων • 
Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων • 
κ. Alex Patelis, Chief Economic Adviser στον Πρωθυπουργό • κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of Council of 
Economic Advisers, Υπουργείο Οικονομικών • κ.  Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development 
Fund • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων • κ. Δημήτριος Τσάκωνας, 
Director General - Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους  
 
Τράπεζα της Ελλάδος  κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής • κ. Σπύρος Παντελιάς, Director, Financial Stability 
Department 
 
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group 
- Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες: Alpha Bank • Eurobank – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τράπεζα Πειραιώς 
 
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς:  
κ. Martin Bijsterbosch,   Adviser – Country coordinator for Greece - Directorate General Economics  - European 
Central Bank •  κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member - European Stability 
Mechanism (ESM) • κα. Andreea Moraru, Director, Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction & 
Development (EBRD) 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. • 
BrookStreet Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance 
Corporation • HIP Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS 
Greece • Brown Hotels • CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. 
PC • Google • Hines Greece • Jacobs • Libra Group • LightsourceBP  • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras 
Group Inc (MG) • Mohegan Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy 
LLC • SP Global - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Athens Water Supply & Sewage 
Company S.A. (EYDAP) • Alpha Bank • ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • 
Cenergy Holdings  • ElvalHalcor • Fourlis Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic 
Gas Transmission System Operator (DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda Development S.A. • Motor 
Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. • National Bank of Greece • Opap  • Orilina Properties REIC / Zeus Group  • OTE 
Group of Companies • Piraeus Bank • Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of 
Greece (PPC) • Sarantis • Terna Energy • Titan Cement Group • Trastor REIC (Värde Global Real Estate) • Viohalco 
S.A - ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A.  • Elikonos 
Capital Partners • Enterprise Greece • Envolve Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning 
Solutions • Greek National Tourism Organization (GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation 
of Assets and Participation (HCAP) • Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for 
Public Revenue • Intrum Hellas • Public Debt Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa 
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Hellenic Hotels S.A. • SMERemediumCap • Venture Friends - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Allen & Overy LLP • Karatzas 
& Partners Law Firm • Lambadarios Law firm • Machas & Partners Law Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law 
Partnership • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Capital Product Partners (CPLP)   • Danaos Corporation (DAC) • Diana Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG 
(LPG) • Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY) • EuroSeas (ESEA) • Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) 
• Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk Carriers (SBLK) • Tsakos Energy Navigation (TEN) 

 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε : 
Σε συνεργασία με: New York Stock Exchange 
SPONSORS: 
Lead Sponsors : Η Citi και η Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 12 χρόνια.   
Platinum Χορηγός: Piraeus Bank  
Χρυσοί Χορηγοί: EY • Goldman Sachs • Nomura International 
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Libra Group • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas • OTE Group of 
Companies • Reed Smith • Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm  
Χορηγοί: Allen & Overy LLP • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • AXIA Ventures Group 
• Cepal Hellas Financial Services S.A. • Eldorado Gold • Eurobank • Greek National Tourism Organization • Hellenic 
Petroleum • HSBC Greece • GT - GEK TERNA Group of Companies • Intrum Hellas • Jacobs • Karatzas & Partners •  
Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Orilina Properties REIC • 
PotamitisVekris • Prodea Investments • Public Power Corporation SA – Hellas • TEMES S.A • Trastor REIC 
Υποστηρικτές Χορηγοί: AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • 
BrookStreet Equity Partners LLP • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC 
• Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Grivalia Management • Hellenic Republic Asset Development Fund 
• Mytilineos • OPAP • SMERemediumCap  
 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Consulate General of Greece in NY • Athens Chamber of Commerce & Industry • Piraeus 
Chamber of Commerce & Industry • Economic Chamber of Greece • Hellenic Federation of Enterprises – SEV • AHEPA 
• AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • 
Cyprus-US Chamber of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial 
Management Association (EFM) • EMBCA • Endeavor • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Greek Energy 
Forum • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council (HAWK) • Hellenic American 
Bankers Association – HABA • Hellenic Bank Association • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Fund and Asset 
Management Association • Hellenic Lawyers Association  • Leadership 100 • The Hellenic Initiative 
 
MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Cosmos FM 
91.5 NY • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • efoplistesnews.gr • Greek Reporter • Hellas FM • Hellas Journal By 
Mignatiou.Com • Hellenic News of America • Hellenic DNA, Digital News America • KATHIMERINI • KATHIMERINI 
English Edition – The New York Times International • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • 
Piraeus365.gr • World Energy News 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε: 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη  & κα Ελένη Μπέη  
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com  
ΑΘΗΝΑ // κυρίες Βικτώρια Τσουκαλά & Αθηνά Κοσμαδάκη & Ελίζα Τερζίδη 
Τηλ. +302106109800 – Email : athensofficelist@capitallink.com 
 
 
Ή επισκεφθείτε: 
http://forums.capitallink.com/greece/2020/ 
www.capitallink.com   
www.capitallinkforum.com  
 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 

mailto:obornozi@capitallink.com
mailto:ebej@capitallink.com
mailto:athensofficelist@capitallink.com
http://forums.capitallink.com/greece/2020/
http://www.capitallink.com/
http://www.capitallinkforum.com/
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Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον 
τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση 
στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF. 
Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους 
κύριους τομείς της δραστηριότητος της. 
H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, 
Σιγκαπούρη, Τόκυο και Hong Kong, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Δέκα από τα Συνέδρια αυτά 
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και 
ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και 
δικτύωσης. 
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε διάφορους τομείς 
και  κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα 
μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με 
διάρκεια  πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς 
για τους συμμετέχοντες στην αγορά. 
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds's List, το  
2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το 
Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.                                                                                                                                                                                     


