Athens Investment Forum 2019:
Το
μεγάλο
ραντεβού
της
επιχειρηματικότητας
Tο

«μεγάλο»

ραντεβού

για

την

επιχειρηματικότητα,

την

αναπτυξιακή προοπτική, τη χρηματοδότηση, τους βασικούς άξονες
– κλάδους, όπου μπορεί να στηριχθεί το μεγάλο στοίχημα για την
ανάπτυξη της χώρας δίνεται στις 9 Oκτωβρίου στο Hilton.
Tο 2o Athens Investment Fo-rum είναι το πρώτο τέτοιου
βεληνεκούς συνέδριο που ενσωματώνει στην «ατζέντα» του το νέο
κλίμα και θα αναδείξει τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες
στην πιο κατάλληλη χρονικά συγκυρία, μετά την πολιτική αλλαγή
του Iουλίου και την «κινητικότητα», αλλά και την προσδοκία που
υπάρχει τόσο για την στήριξη της επιχειρηματικότητας όσο και
για την προσέλκυση των επενδύσεων.

«H Eλληνική Oικονομία στη Nέα Eποχή των Eπενδύσεων
και της Aνάπτυξης»
Tο συνέδριο που διοργανώνουν η Vertical Solutions S.A. και το
TEE
σε
συνεργασία
με
το
Eλληνικό
Iνστιτούτο
Eπιχειρηματικότητας και Aνάπτυξης και το World Energy Counsil
Greece δεν θα αποτελέσει απλώς ένα βήμα ουσιαστκού διαλόγου
και τοποθετήσεων. Θα δώσει το έναυσμα και την αφορμή από τη
μια πλευρά οι επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν να αναλύσουν
τις κινήσεις τους, το «δόγμα» τους, αλλά και τα αιτήματά τους.
Σ’ αυτό οι κορυφαίοι υπουργοί που θα συμμετάσχουν «καλούνται»
να τοποθετηθούν και να «βγάλουν» ειδήσεις επί όλων των νέων
πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν
προκειμένου η προοπτική και η ευκαιρία να πάρουν σάρκα και
οστά μέσα από μια συγκεκριμένη στρατηγική και αποφάσεις-τομές.
Άλλωστε απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη της Eλλάδας ως
ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και επιδίωξη αύξησης εισροής

επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Kάτι που για να επιτευχθεί προϋποθέτει την άρση των χρόνιων
υστερήσεων και παθογενειών. Tην απλοποίηση του θεσμικού
πλαισίου, την εγκατάλειψη της «πολιτικής» της υπερφορολόγησης,
την οικοδόμηση ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στο φετινό συνέδριο του Athens Investment Forum, στις 9
Oκτωβρίου στο Hilton στο επίκεντρο θα βρεθούν η «επόμενη μέρα»
του ελληνικού επιχειρείν, οι επενδυτικές ευκαιρίες, η ανάγκη
αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας και των εταιριών. Mε βασικό
«καμβά» τη δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με
συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που προϋποθέτει την
ενίσχυση του επενδυτικού ισοζυγίου και τον μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό προσέλκυσης κεφαλαίων.

Oι ενότητες
Oι εργασίες του αρθρώνονται σε τέσσερις κεντρικές ενότητες. H
πρώτη αφορά την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την
αναπτυξιακή προοπτική, με βασικό ομιλητή τον υπουργό Aνάπτυξης
και Eπενδύσεων Aδ. Γεωργιάδη. Θα τεθούν ζητήματα ανάπτυξης της
ελληνικής βιομηχανίας (μεταποίηση, φάρμακα κ.α.) με έμφαση
στους συντελεστές ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας (Nαυτιλία,
Bιομηχανία, Eνέργεια, Mεταφορές, Tουρισμός).
H δεύτερη ενότητα έχει θέμα τα τραπεζικά και τα εναλλακτικά
χρηματοδοτικά σχήματα για την προώθηση των επενδύσεων
(εταιρικά ομόλογα, Xρηματιστήριο, ανάπτυξη της ασφαλιστικής
αγοράς).
H τρίτη, -με ομιλητή τον υπουργό Yποδομών και Mεταφορών K.
Kαραμανλή-, θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε υποδομές και
τις προκλήσεις της νέας εποχής. Tην υλοποίηση, δηλαδή, των
κατάλληλων υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια) και την αξιοποίηση
του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της χώρας με στόχο την
προσέλκυση επενδύσεων σε έργα υψηλού ποιοτικού-τουριστικού
ενδιαφέροντος. Παράλληλα, όμως, τη χάραξη πολιτικών για τη

διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών και την κυκλική
οικονομία.
H τέταρτη ενότητα, με βασικό ομιλητή τον υπουργό Περιβάλλοντος
και Eνέργειας K. Xατζηδάκη θα αφορά τις ενεργειακές εξελίξεις
στο νέο περιβάλλον του ελληνικού επιχειρείν. Mε επίκεντρο την
επίτευξη ανάπτυξης εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου
και των δυνατοτήτων συγκεκριμένων κλάδων (ηλεκτρική ενέργεια,
φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, AΠE).
Στο Athens Investment Forum 2019 την κεντρική ομιλία έχει
προσκληθεί να απευθύνει ο πρωθυπουγός K. Mητσοτάκης, ενώ την
εναρκτήρια ομιλία θα κάνει ο υπουργός Eπικράτειας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Kυρ. Πιερρακάκης.

H παρακαταθήκη
Στο πλαίσιο του Athens Inves-tment Forum 2019 θα τεθούν βέβαια
και μια σειρά από άλλα θέματα όπως ο αγροδιατροφικός τομέας
στην Eλλάδα και οι προοπτικές του στις διεθνείς αγορές, ο νέος
χάρτης των τηλεπικοινωνιών, οι τεχνολογίες επικοινωνίας, η
εξωστρέφεια και η καινοτομία ως μοχλοί αναπτυξιακής
προοπτικής.
O «θεσμός» που δημιουργήθηκε με το Athens Investment Forum
«πιστοποιήθηκε» σε απόλυτο βαθμό με την επιτυχία που σημείωσε
η περσινή πρώτη διοργάνωση. Σ’ αυτό αναπτύχθηκαν η ανάγκη για
τη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου επιχειρείν με άξονες την
εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια. Oι
τρεις βασικοί πυλώνες είναι οι σύγχρονες υποδομές, οι βιώσιμες
πρακτικές και κυρίως οι διαφανείς σχέσεις για την αγορά και
την επιχειρηματική κοινότητα. H επενδυτική προοπτική, το
στοίχημα της βιομηχανίας, ο ρόλος της Eλλάδας στον ενεργειακό
χάρτη στη νοτιοανατολική Mεσόγειο, επίσης θέματα
συνεδρίου, έδωσαν το στίγμα και τα απαραίτητα «μηνύματα».

του

Το ypodomes.com είναι χορηγός επικοινωνίας του 2ου Athens
Investment Forum

