ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
CAPITAL LINK GREECE
MARKET INSIGHTS WEBINAR SERIES
Webinar:
“Investment Opportunities in Greece – A New Era”
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 20 Ιουλίου, 2021
Βίντεο από τη Συζήτηση:
http://webinars.capitallink.com/2021/investment-opportunities-in-greece-a-new-era/
Πέμπτη, 22 Ιουλίου, 2021
Η Ψηφιακή Συζήτηση - Webinar της Capital Link, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Citi, με θέμα
“Investment Opportunities in Greece – A New Era”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και αθρόα
συμμετοχή από ΗΠΑ, Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο, την Τρίτη 20, Ιουλίου, 2021 | 11:00 πμ EST (Νέα Υόρκη) –
16:00 μμ Λονδίνο – 18:00 μμ Αθήνα.
Η επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών, το
οποίο ενισχύεται περαιτέρω από κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις στην
Ελλάδα. Στο πλαίσιο του webinar διεξήχθη η ιδιαίτερου ενδιαφέροντος one-on-one discussion|συζήτηση
μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με τον κ. Jay Collins, Vice Chairman of
Banking, Capital Markets and Advisory της Citi, σχετικά με το μέλλον της Ελλάδας ως κορυφαίου πόλου έλξης
επενδύσεων για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και το Project "Το Ελληνικό", που αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα αστικά έργα ανάπλασης παγκοσμίως και αναμένεται να επαναπροσδιορίσει την Ελλάδα και
την Αθήνα ως έναν σημαντικό διεθνή προορισμό.
Το webinar έχει αποθηκευτεί και είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://webinars.capitallink.com/2021/investment-opportunities-in-greece-a-new-era/
O κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Ιnc., στα εισαγωγικά του σχόλια, δήλωσε
ότι, “Η Capital Link έχει εγκαινιάσει μια σειρά webinars τα οποία πραγματοποιούνται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο να αναδείξουν και να ενισχύσουν το προφίλ της Ελλάδας
ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού. Με μεγάλη χαρά διοργανώνουμε το
σημερινό webinar σε συνεργασία με τη Citi που είναι στρατηγικός συνεργάτης μας επί σειρά
ετών. Στο "Invest in Greece Forum" που διοργανώνουμε κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη, η Citi
είναι ο κύριος χορηγός εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε μαζί
μας τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Ελλάδας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και φυσικά
τον κ. Jay Collins, Vice Chairman of Banking, Capital Markets and Advisory της Citi.
Θα ήθελα να πω εν συντομία ότι η οικονομική σταθερότητα, η δέσμευση στις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη,
η ύπαρξη ενός καλά μελετημένου προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης, καθώς και μια σαφής
κατεύθυνση και σχεδιασμός για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, είναι οι αιτίες για τις θετικές εξελίξεις στην
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Ελλάδα με την υπάρχουσα κυβέρνηση. Η αξιοπιστία της Ελλάδας έχει ενισχυθεί και βλέπουμε όλοι ότι τυγχάνει
της αποδοχής των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών. Επίσης, υπήρξε σημαντική εισροή ξένων επενδύσεων στη χώρα
μας και αναμένονται ακόμη περισσότερες."
Την πεποίθησή του ότι τους επόμενους μήνες επίκειται «μπαράζ επενδύσεων στην Ελλάδα»,
εξέφρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας χθες στο
webinar της Capital Link σε συνεργασία με τη Citi με θέμα: «Investment Opportunities in
Greece – A new era».
«Έρχομαι καθημερινά σε επικοινωνία με εκπροσώπους εταιρειών και funds απ’ όλο τον
πλανήτη και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ενδιαφέρον για επενδύσεις είναι πρωτοφανές»,
επισήμανε, ενώ παρέπεμψε και στα ευρήματα της Ernst & Young (ΕΥ) Competiveness Survey,
μία από τις επιδραστικότερες εκθέσεις διεθνώς που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας:
«Η Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 77% στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων το
2020 και πλέον κατατάσσεται, για πρώτη φορά, στην 10αδα των πλέον ελκυστικών προορισμών για ξένες
επενδύσεις στην Ευρώπη. Το 75% των επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα προέβησαν στην εκτίμηση ότι η
ελκυστικότητα της Ελλάδας για επενδύσεις θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία – πρόκειται για το
μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη - και το 62% από 38% πέρυσι δήλωσαν ότι προτίθενται να αναπτύξουν ή να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.
Στα αποτελέσματα αυτά αντανακλά η αλλαγή της αντίληψης (perception) για την Ελλάδα στην διεθνή
επιχειρηματική κοινότητα αφ’ ενός ως χώρας σοβαρής και αξιόπιστης, λόγω της επιτυχούς, τηρουμένων των
αναλογιών, διαχείρισης της πανδημικής κρίσης, και αφ’ ετέρου ως χώρας φιλικής προς τις επενδύσεις λόγω των
μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται στην κατεύθυνση βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»,
υπογράμμισε.
Ο κ. Α. Γεωργιάδης ανέδειξε το γεγονός ότι τα επενδυτικά σχέδια που προωθούνται στην Ελλάδα δεν αφορούν
μόνο τομείς στους οποίους παραδοσιακά εκδηλώνεται επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο τουρισμός, αλλά
και σε τομείς της «νέας οικονομίας», όπως είναι η υψηλή τεχνολογία, η έρευνα και η καινοτομία και η «καθαρή»
ενέργεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα logistics, το real estate, τα
τρόφιμα αλλά και την βιομηχανία και ιδίως τη ναυπηγική.
Ο κ. Jay Collins, Vice Chairman of Banking, Capital Markets and Advisory της Citi, έδωσε
έμφαση στον μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων που υλοποίησε η κυβέρνηση με επιτυχία
μέσα στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών. Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα
επαινέθηκε αδιαμφισβήτητα για την έγκαιρη και με ποιοτικά χαρακτηριστικά υποβολή του
σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Collins επιπλέον
τόνισε ότι κατά το προηγούμενο έτος έχουμε δει σίγουρα μεγάλες επενδύσεις στη χώρα που
δεν συνδέονται με τον τουρισμό, ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών ενεργειών με στόχο την
διαφοροποίηση της ελληνικής οικονομίας ώστε να εξαρτάται λιγότερο από τον τουρισμό.
Όπως σημείωσε ο κ. Collins το έργο ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, συζητείται εδώ και πολύ καιρό και η ολοκλήρωση της
ιδιωτικοποίησής του αποδεσμεύτηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσωπικής συμμετοχής και των προσπαθειών
του Υπουργού κύριου Άδωνι Γεωργιάδη. Η συμβολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ στην οικονομία και το ΑΕΠ της Ελλάδας
αναμένεται ότι θα είναι εξαιρετικά σημαντική, ότι θα σημειωθούν επενδύσεις της τάξεως των 10 δις ευρώ και θα
δημιουργηθούν 70.000 νέες θέσεις εργασίας. Η Citi ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το webinar παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο
http://webinars.capitallink.com/2021/investment-opportunities-in-greece-a-new-era/

2
Capital Link: New York – London – Oslo – Hamburg – Athens – Limassol – Shanghai – Singapore – Tokyo – Hong Kong
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526
10 Lower Grosvenor Place, London, SW1W 0EN, United Kingdom • Tel: +44 795 626 2380
40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151–24 Athens, Greece • Tel. +30 210 6109 800 • Fax +30 210 6109 801
Raadhusgaten 25, P.O.Box 1904 Vika • N–0116 Oslo, Norway
www.capitallink.com – www.capitallinkforum.com – www.capitallinkshipping.com

CAPITAL LINK GREECE
MARKET INSIGHTS WEBINAR SERIES
Η Capital Link έχει εγκαινιάσει μια σειρά webinars τα οποία πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
με στόχο την ανάδειξη του προφίλ της Ελλάδας ως επιχειρηματικού, επενδυτικού και πολιτισμικού προορισμού
στην ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Στις συζητήσεις συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι και ειδικοί δίνοντας
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους
σχετικά με ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομία, τις επιχειρηματικές,
επενδυτικές και πολιτιστικές 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.
Όλα τα webinars της Capital Link αναλυτικά – τρέχοντα – πρόσφατα – μελλοντικά, βρίσκονται στον ακόλουθο
σύνδεσμο www.capitallinkwebinars.com
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Capital Link Greece Webinar Series παρακαλούμε επισκεφθείτε:
http://webinars.capitallink.com/sectors/greece.html
ΠΡΟΣΦΑΤΑ WEBINARS
•

Greece: An International Freight Center
Πέμπτη, 08 Ιουλίου, 2021

•

Culture and Education among Greek Americans
“Miltiadis Marinakis Endowed Professorship for Modern Greek Language and Culture”
at The Ohio State University
Τετάρτη, 07 Απριλίου, 2021

•

The New Corporate Governance Landscape in Greece – Challenges and Opportunities
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

•

The New Greek Insolvency Code: A Unified Framework for Early Warning, Preventive Restructuring and
Bankruptcy – Debt Release
POTAMITISVEKRIS
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, 2020

•

“EY Attractiveness Survey Greece 2020”
EY
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2020

•

The Greek Domestic Corporate Bond Market Grows Strong
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2020

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
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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. Νίκο Μπορνόζη, κα. Όλγα Μπορνόζη ή κα. Anny
Zhu, email: forum@capitallink.com ή τηλ. +1 (212) 661-7566.
Ή επισκεφθείτε:
http://webinars.capitallink.com/2021/new-era/
www.capitallink.com
www.webinars.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.
Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 17 Συνεδρίων και 25 webinars, στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο,
Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο και Hong Kong, τα περισσότερα από τα οποία
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.
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