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Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την υποστήριξη του
ο
Enterprise Greece διοργάνωσαν με επιτυχία το 3 Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ από 10 έως 14 Ιουνίου
2019.
Το Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ αποτελεί πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων, οι οποίοι έχουν ενώσει
τα τελευταία χρόνια τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις
επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις δυνατότητες ελληνο-αμερικανικής
επιχειρηματικής συνεργασίας.
Την ελληνική αποστολή ενίσχυσαν φέτος με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
κ. Γιώργος Χουλιαράκης και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.
Το Roadshow περιελάμβανε:
Επιχειρηματικές συναντήσεις στην Washington, DC(10-11 Ιουνίου),
Τη διοργάνωση του 8th Greek Investment Forum στη New York (11-12 Ιουνίου)
Παρουσιάσεις και επισκέψεις στο San Francisco (13-14 Ιουνίου).

WASHINGTON, DC
10 Ιουνίου 2019

Επίσκεψη στο US Chamber of Commerce
Συζήτηση με εκπροσώπους και μέλη του USCoC (μεγάλες αμερικανικές εταιρείες). Την συζήτηση συντόνισε η
Marjorie Chorlins – VP International Affairs. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές και τα πεδία
συνεργασίας ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων.


Επίσκεψη στο ΔΝT
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση, ενημέρωση και αποτίμηση από τον κ. Μ. Ψαλιδόπουλο, εκπρόσωπο της Ελλάδος
στο ΔΝΤ, του ρόλου του Οργανισμού τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων στην
Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι νέες κατευθύνσεις πολιτικής του ΔΝΤ.


Επίσκεψη στην Παγκόσμια Τράπεζα
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και παρουσίαση από πλευράς κ. Χρ. Παπουτσή, εκπρόσωπο της Ελλάδος στην
Παγκόσμια Τράπεζα, των δράσεων στην Ελλάδα της IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
και της IFC (International Finance Corporation), θυγατρικών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Επίσης δόθηκαν αναλυτικές
πληροφορίες για τα προγράμματα και τις συμβάσεις που μπορούν να συναφθούν με εταιρείες στην Ελλάδα, ως
μέρος των διεθνών προγραμμάτων του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

11 Ιουνίου 2019

Συν-διοργάνωση δύο εκδηλώσεων στο Atlantic Council
Στα γραφεία του AC διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και το Χρηματιστήριο
Αθηνών δύο εκδηλώσεις. Αρχικά ένα κλειστό πρόγευμα εργασίας (25 ατ.) με εκπροσώπους του Αtlantic Council,
κυβερνητικά στελέχη καθώς και στελέχη της Γερουσίας των ΗΠΑ Στο πρόγευμα εργασίας συμμετείχε και ο
Πρέσβης των ΗΠΑ κ. G. Pyatt καθώς και ο Ελληνας Πρέσβης κ. Λαλάκος. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε ο
γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδος και οι συμμαχίες στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης τονίστηκε από την
αμερικανική πλευρά ότι οι ελληνο-αμερικανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο και ότι
η Ελλάδα αποτελεί για τις ΗΠΑ πύλη για την ευρύτερη περιοχή και σημαντικό παράγοντα σταθερότητας.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση-συζήτηση παρουσία 80 περίπου προσκεκλημένων με θέμα «Η
Ελλάδα ως Γεωστρατηγικός Σύμμαχος». Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. G. Pyatt, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκης και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με το
συντονισμό της Δημοσιογράφου κ. Κ. Σώκου παρουσίασαν και συζήτησαν με εκπροσώπους αμερικανικών
επιχειρήσεων, οργανισμών και συμβουλευτικών ιδρυμάτων τις δυνατότητες ελληνο-αμερικανικής συνεργασίας
στον τομέα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και την
αμερικανική στρατηγική για την περιοχή.

NEW YORK
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Συναντήσεις 1-1
Στο πλαίσιο του Forum πραγματοποιήθηκαν 227 κατ’ιδίαν συναντήσεις συνολικάμεταξύ 61 διαχειριστών
χαρτοφυλακίων και αναλυτών που εκπροσωπούσαν 52 αμερικανικά κυρίως επενδυτικά κεφάλαια και συζήτησαν
με εκπροσώπους σε ανώτατο επίπεδο από τις παρακάτω 18 εταιρείες:
Aegean Airlines, Alpha Bank, Athens Exchange Group, Autohellas, Eurobank, Fourlis, GEK Terna, Hellenic Petroleum,
Iktinos Hellas, Motor Oil, Mytilineos Group, National Bank of Greece, OPAP, Piraeus Bank, Profile Software, Public
Power Corporation, Sarantis Group, Terna Energy.



Briefing Session: “Outlook and prospects of the Greek economy”

Στο πλαίσιο του Forum διοργανώθηκε επίσης ενημερωτική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη και ομιλίες οικονομολόγων διεθνούς κύρους, όπως
των κ.κ.Willem H. Buiter, Special Economic Advisor, της Citi στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Greece and Europe:
Outlook and Prospects», και Ιra Kalish, Chief Global Economist, Deloitte στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Global
Economic Trends and Greece». Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση από τον Ηλία Ηλιάδη,
Αναπληρωτή Διευθυντή Υποστήριξης Επενδύσεων της Enterprise Greece, με θέμα: «Greece in the
spotlight: Investment Opportunities for International Investors». Τέλος, στην εκδήλωση απεύθυναν
εναρκτήριο χαιρετισμό οι κ.κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, CEO, ATHEXGROUP και ο κ. Σίμος Αναστασόπουλος,
Πρόεδρος AMCHAM, ενώ τα συγκεντρωτικά σχόλια στο κλείσιμο της εκδήλωσης, έκανε ο Πρόεδρος του
ATHEXGROUP, κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου.


Δεξίωση Δικτύωσης στο Lavo Club
Στην δεξίωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι των εισηγμένων εταιρειών, Αμερικανοί διαχειριστές
κεφαλαίων και εκπρόσωποι επενδυτικών οίκων, επιφανείς ελληνο-αμερικανοί επιχειρηματίες, τα μέλη της
ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής κ.ά.

12 Ιουνίου 2019



Συνέχεια Συναντήσεων Β2Β



Εκδήλωση του Enterprise Greece-Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με διεθνείς επενδυτές
Θέμα: “Let Greece inspire you! Invest in Prosperous Business Ventures”


Κλειστή Δεξίωση στη Deloitte
Στη δεξίωση συμμετείχαν συνεργάτες της Deloitte και αμερικανοί επενδυτές. Ο Πρέσβης κ. Pyatt απεύθυνε σύντομο
χαιρετισμό. Εκ μέρους της Deloitte o κ. Καφάτος καλωσόρισε τα μάλη της αποστολής στα επιβλητικά γραφεία της
εταιρίας στο Rockefeller Plaza.


Kλειστό δείπνο εργασίας με εκπροσώπους αμερικανικών funds
Στο δείπνο συμμετείχαν μέλη της ελληνικής αποστολής, εκπρόσωποι των χορηγών του Forum και αμερικανικών
funds και συζητήθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.


Παρουσία στα αμερικανικά ΜΜΕ
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις στην τηλεόραση και αρθρογραφήσεις στον τύπο σε σημαντικά αμερικανικά
ΜΜΕ (Βloomberg, Yahoo Finance, CNN) από τις διοικήσεις του ATHEXGROUP, του AMCHAM και της Citi.

Το Forum υποστηρίχθηκε χορηγικά από κορυφαίους Ελληνικούς και ξένους οίκους
Χρυσοί Χορηγοί
Alpha Finance, Citi, Eurobank Equities/Auerbach Grayson, Investment Βank of Greece, Morgan Stanley,
ΝΒG Securities/ Rosenblatt Securities και Piraeus Securities
Αργυρός Χορηγός
Deloitte

SAN FRANCISCO
13 Ιουνίου 2019


Εκδήλωση του Enterprise Greece- Investment Workshop and Silicon Valley Networking Event
Θέμα: “Connect with Greece” σε συνεργασία με το European Institute of Technology (EIT Digital).

Στο workshop παρευρέθησαν περίπου 70 εκπρόσωποι του οικοσυστήματος τεχνολογίας της Silicon Valley
(business angels, VCs κλπ.).

14 Ιουνίου 2019

Επίσκεψη στο Plug & Play
Επίσκεψη των μελών της αποστολής στη διεθνούς φήμης θερμοκοιτίδα Plug & Play, όπου τους έγινε ενημέρωση
για τον τρόπο λειτουργίας της, τις διεθνείς συνεργασίες που έχουν με διάφορες χώρες καθώς και τις διαδικασίες
επιλογής και φιλοξενίας καινοτόμων επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για
πρώτη φορά επίσημη ελληνική αποστολή επισκέφθηκε το συγκεκριμένο κέντρο.


Επίσκεψη στο Singularity University
Επίσκεψη των μελών της αποστολής στο Singularity University, όπου τους έγινε ενημέρωση για τον τρόπο
λειτουργίας του, τα projects τα οποία επεξεργάζεται, τις συνεργασίες που έχει συνάψει διεθνώς καθώς και το πώς ο
συγκεκριμένος οργανισμός οραματίζεται την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια
οικονομία, το περιβάλλον και εν γένει την καθημερινότητα των ανθρώπων.


Επίσκεψη στη Google
Επίσκεψη των μελών της αποστολής στις εγκαταστάσεις της Google, όπου τους έγινε ξενάγηση στις εκπληκτικές
ομολογουμένως εγκαταστάσεις της από δύο Ελληνίδες μηχανικούς-στελέχη της εταιρίας με τις οποίες, μετά το
πέρας της ξενάγησης, τα μέλη της αποστολής είχαν μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους Έλληνες που
εργάζονται και διαπρέπουν στο εξωτερικό και τις συνθήκες που θα τους επέτρεπαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.


Επίσκεψη στη Facebook
Επίσκεψη των μελών της αποστολής στις εγκαταστάσεις της Facebook, όπου ξεναγήθηκαν στις εξαιρετικές
ομολογουμένως εγκαταστάσεις της από δύο Ελληνες μηχανικούς-στελέχη της εταιρίας με τους οποίους μετά το
πέρας της ξενάγησης, τα μέλη της αποστολής είχαν εκ νέου μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους Ελληνες
που εργάζονται και διαπρέπουν στο εξωτερικό και τις συνθήκες που θα τους επέτρεπαν να επιστρέψουν στην
Ελλάδα.

