Save the Date
27Ο Συνέδριο “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας”
28 & 29 Νοεμβρίου 2016
Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2016 – Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει το
καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας” με τίτλο “H Ελλάδα και το
διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Μια ματιά στο μέλλον” στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2016 στο
ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.
Το συνέδριο αυτό έχει φιλοξενήσει, τα τελευταία 26 έτη στο βήμα του, τους Πρωθυπουργούς της
Ελλάδας, τους Αρχηγούς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αρχηγούς κομμάτων και υψηλόβαθμους
εκπροσώπους υπουργείων, διοικητές τραπεζών και οργανισμών, πρέσβεις και δημοσιογράφους
τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Κάθε χρόνο στο συνέδριο και τις παράλληλες
εκδηλώσεις του συμμετέχουν συνολικά πάνω από 1000 εκπρόσωποι της πολιτικής,
διπλωματικής, επιχειρηματικής και δημοσιογραφικής κοινότητας.
Οι καθιερωμένες ομιλίες κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου του Πρωθυπουργού αλλά και του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο συνέδριο θα προσελκύσουν όπως κάθε χρόνο τα
φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον της επιχειρηματικότητας. Επίσης, αναμένεται να
συμμετάσχουν με ομιλίες και παρεμβάσεις τους υπουργοί, πρόεδροι οργανισμών και
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έγκριτοι δημοσιογράφοι και καταξιωμένοι επιχειρηματίες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Tο φετινό συνέδριο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Επιμελητηρίου με αφορμή
της ανακήρυξης του έτους 2016 από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ως Έτος
Ανάπτυξης & Απασχόλησης/Growth & Jobs.
Υπό το πρίσμα των σημαντικών αναδιοργανωτικών αλλαγών (disruptive changes) που
συντελούνται παγκοσμίως σε όλους τους τομείς, στο συνέδριο θα ακουστούν απόψεις και θα
συζητηθούν θέματα όπως είναι:









Οι εξελίξεις και προσδοκίες της παγκόσμιας οικονομίας
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το ελληνικό χρέος: Που βρισκόμαστε;
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς
αναδιοργανώνεται
Aνάπτυξη και Απασχόληση. Έχουμε θέσει στόχους και ποιους;
Η καταλυτική συμβολή των νέων τεχνολογιών στις οικονομίες του μέλλοντος
Οι αναζήτηση ξένων επενδύσεων και τρόποι προσέλκυσής τους
Η ορθολογική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η επίδρασή τους στην
καθημερινότητα των πολιτών
Το νέο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό πλαίσιο






Οι κλάδοι του τουρισμού, ενέργειας, μεταφορών/logistics και πρωτογενούς τομέα ως
πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομία
Σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων
Οι διεθνείς εξελίξεις και ο ρόλος της Ελλάδας στον γεωπολιτικό χάρτη
Η νέα αμερικανική ηγεσία και οι σχέσεις με την Ελλάδα
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