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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
CAPITAL LINK GREECE 

MARKET INSIGHTS WEBINAR SERIES 
 

Webinar:  
“EY Attractiveness Survey Greece 2020” 

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2020  
18:00 μμ Αθήνα – 16:00 μμ Λονδίνο – 11:00 πμ Νέα Υόρκη 

 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 2020 
 

Η Capital Link εγκαινιάζει μια σειρά webinars τα οποία θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
με στόχο την ανάδειξη του προφίλ της Ελλάδας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού στην ευρύτερη 
παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. 
 
Το Capital Link Webinar: “EY Attractiveness Survey Greece 2020” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 
Σεπτεμβρίου, 2020 | 18:00 μμ Αθήνα – 16:00 μμ Λονδίνο – 11:00 πμ Νέα Υόρκη. 
 
Το webinar θα επιχειρήσει να αναδείξει την αξία της ενίσχυσης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), καθώς 
η πανδημία του κορωνοϊού απειλεί να παρασύρει, τόσο την παγκόσμια, όσο και την ελληνική οικονομία σε 
μια νέα, βαθύτερη ύφεση. Η δεύτερη έκδοση της έρευνας της EY, «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020», 
καταγράφει την εικόνα των ΑΞΕ στη χώρα για το προηγούμενο έτος – και πέρα από την κρίση του COVID-19 – 
παρουσιάζοντας τις απόψεις της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας, σχετικά με την ελκυστικότητα της 
Ελλάδας, τα ισχυρά της σημεία, καθώς και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης, και παρουσιάζει μια σειρά 
προτάσεων για περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος της χώρας. 
 
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής - Εγγραφή: https://zoom.us/webinar/register  
  
ΔΟΜΗ WEBINAR 
Το webinar περιλαμβάνει παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, διάρκειας 30 λεπτών, την οποία θα 
ακολουθήσει ενότητα υποβολής ερωτήσεων, διάρκειας 25 λεπτών. Κατά την εγγραφή οι συμμετέχοντες 
μπορούν να ζητήσουν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο της συζήτησης που θα αποθηκευθεί, για μελλοντική 
παρακολούθηση. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Q&A - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις προς τον Κύριο Oμιλητή του webinar,          
κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, Partner, Accounts Leader - Central and South East Europe / Managing Partner - 
Greece - EY, ζωντανά κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είτε μέσα από την ειδική λειτουργία της ιστοσελίδας του 
webinar (κουμπί Q&A), είτε στέλνοντας τις ερωτήσεις τους με email πριν ή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο: 
questions@capitallink.com.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

18:00 μμ Αθήνα – 16:00 μμ Λονδίνο – 11:00 πμ Νέα Υόρκη  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ: κ. Νίκος Μπορνόζης, President & CEO – Capital Link Ιnc. 
 

http://webinars.capitallink.com/2020/greek-investment/
http://webinars.capitallink.com/2020/greek-investment/index.html
https://zoom.us/webinar/register
mailto:questions@capitallink.com
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“EY Attractiveness Survey Greece 2020” 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Partner, Accounts Leader - Central and South East Europe / Managing Partner - 
Greece - EY 
 
Ο κ. Παπάζογλου θα παρουσιάσει την έρευνα της EY, με τίτλο, «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020», με 
θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. 
 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας στη μετά-
κορωνοϊό εποχή. Ωστόσο, οι επιδόσεις της χώρας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ως προς την προσέλκυση 
επενδύσεων, είναι ελλειμματικές, σε σχέση με χώρες αντιστοίχου μεγέθους. Σε αντίθεση με τις χαμηλές 
διαχρονικές επιδόσεις της χώρας, η διάθεση των επενδυτών, όπως την κατέγραψε και η περσινή έρευνα, 
παραμένει θετική και, παρά τη στάση αναμονής που δημιουργεί η πανδημία, βελτιώνεται σε ορισμένους 
κρίσιμους δείκτες, ιδιαίτερα μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επενδύσει στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός 
ότι η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της στην προσέλκυση ΑΞΕ τον περασμένο χρόνο, βελτιώνοντας, παράλληλα, 
και ορισμένους ποιοτικούς δείκτες, η έρευνα καταγράφει τις περιοχές εκείνες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσει 
η χώρα, προκειμένου να προσελκύσει ακόμη περισσότερες και πιο ποιοτικές επενδύσεις. 
 
Στο πλαίσιο της «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020», η ΕΥ παραθέτει τις προτάσεις της για τη βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος της χώρας, μέσα από τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα 
επιτρέψει στην Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που αναδύονται σήμερα, και να βρει τη θέση της στον 
παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.  

     

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.  
 
 

 

CAPITAL LINK GREECE 
MARKET INSIGHTS WEBINAR SERIES 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ WEBINARS 

Η Capital Link εγκαινιάζει μια σειρά webinars τα οποία θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
με στόχο την ανάδειξη του προφίλ της Ελλάδας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού στην ευρύτερη 
παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Στις συζητήσεις θα συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων 
εταιρειών του χρηματοοικονομικού χώρου καθώς και των σημαντικότερων κλάδων της οικονομίας, δίνοντας την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους σχετικά 
με ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομία και τις επιχειρηματικές και 
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Η Capital Link είναι γνωστή για τη διοργάνωση 
υψηλής ποιότητας συνεδρίων ανά τον κόσμο, τόσο με φυσική παρουσία, όσο και σε ψηφιακή μορφή, και για τη 
διοργάνωση μίας σειράς webinars και podcasts με ποικίλη θεματολογία που αφορά την οικονομία και τις 
επενδύσεις. Όλα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και αναγνώρισης διότι παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό 
πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. 

ΕΠΟΜΕΝΟ WEBINAR 
 

The New Greek Insolvency Code: A Unified Framework for Early Warning, Preventive Restructuring and 
Bankruptcy – Debt Release 

POTAMITISVEKRIS Law Partnership 
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, 2020 – 10.00 πμ EST – 3 μμ ΛΟΝΔΙΝΟ - 5 μμ ΑΘΗΝΑ 

 
ΠΡΟΣΦΑΤΟ WEBINAR 

 

The Greek Domestic Corporate Bond Market Grows Strong 
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2020 – 10.00 πμ EST – 3 μμ ΛΟΝΔΙΝΟ - 5 μμ ΑΘΗΝΑ 

http://webinars.capitallink.com/2020/greek-domestic/  

http://webinars.capitallink.com/2020/greek-domestic/
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // Κα. Όλγα Μπορνόζη & Κα. Eleni Bej 
Τηλ.: +1 212 661 75 66 - Email: obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com  
ΑΘΗΝΑ // Κυρίες Βικτώρια Τσουκαλά & Αθηνά Κοσμαδάκη 
Τηλ. + 30 210 610 9800 - Email : marketing@capitallink.com ; athensoffice@capitallink.com  
 
Για χορηγικές δυνατότητες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
κ. Nicolas Bornozis ή κα. Anny Zhu, email: forum@capitallink.com ή τηλ. +1 (212) 661-7566. 
 
Ή επισκεφθείτε: 
http://webinars.capitallink.com/2020/greek-investment/index.html   
 
www.webinars.capitallink.com 
www.capitallink.com   
www.capitallinkforum.com  
  
 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 

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 Συνεδρίων που αφορούν τη ναυτιλία και Αμερικάνικα Επενδυτικά προϊόντα,  
στα σημαντικότερα επιχειρηματικά κέντρα του κόσμου, όπως Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, 
Τόκυο και Hong Kong,. 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. 
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