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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

Η Axia Ventures Group χορηγεί και συμμετέχει στο τρίτο Greek Investment Forum στη 

Νέα Υόρκη με θέμα ‘GR_FOR_GROWTH’  

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ - 12 Ιουνίου 2014 - Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στη Νέα Υόρκη 

στις 11 και 12 Ιουνίου το τρίτο συνέδριο Greek Investment Forum. Το συνέδριο με θέμα 

‘GR_FOR_GROWTH’ συνδιοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-

Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με χρυσό χορηγό την Axia Ventures Group (‘’AXIA’’). 

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 80 funds, με πέραν από 110 επαγγελματίες 

του χώρου των επενδυτικών υπηρεσιών να εξετάζουν τις επενδυτικές δυνατότητες που 

παρουσιάζει σήμερα η Ελλάδα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν σημαντικά υψηλότερος 

από τον αντίστοιχο αριθμό πέρυσι, όπου συμμετείχαν 68 funds με 86 αναλυτές / 

διαχειριστές κεφαλαίων. Συνολικά προγραμματίστηκαν περίπου 540 συναντήσεις με 

ελληνικές εταιρίες, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός συναντήσεων ήταν 350. 

Το συνέδριο ξεκίνησε με τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του Προέδρου του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη και του Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου κ. Σίμου Αναστασόπουλου, κατά τις οποίες και οι δύο τόνισαν πως το 

επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώνεται ταχύτατα. Συγκεκριμένα, ο κ. 

Αναστασόπουλος τόνισε ότι: “Μετά από έξι δύσκολα χρόνια ύφεσης, ή χώρα βρίσκει πάλι 

το δρόμο της. Η χώρα, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της, ακολούθησε ένα σταθερό και 

προκαθορισμένο πρόγραμμα για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την οικονομία της. 

Ήταν ένα δύσκολο μονοπάτι… [αλλά] αναδυθήκαμε έχοντας αποκαταστήσει την οικονομική 

σταθερότητα και επιστρέφοντας στις αγορές επιτυχώς. Το χρέος παραμένει το τελευταίο 

εμπόδιο στην πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη και την ευημερία... Οι 

διαπραγματεύσεις για το ελληνικό χρέος θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο και αναμένεται να 

καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κλείσει το 

παράθυρο της ευκαιρίας αφού από εκείνη τη στιγμή ο κίνδυνος επένδυσης στην ελληνική 

οικονομία θα ελαχιστοποιηθεί." 

Κατά τη δική του σύντομη ομιλία, ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε ότι τα δεδομένα τώρα 

επιβεβαιώνουν τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και αυτό έχει απεικονιστεί 

στην απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς. Ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε την αυξημένη 

ρευστότητα στην αγορά, όπως απεικονίζεται από την αύξηση της αξίας συναλλαγών σε 

ετήσια βάση. Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόνισε επίσης την ανάγκη 

χρησιμοποίησης του αυξημένου ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 

επιταχυνθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. 



 

 
 

N I C OS I A  •  A T H E N S  •   N E W  Y ORK   •   L ON D O N •   L I S BO N  
 

Supervised by the Cyprus Securities and Exchange commission (license number 086/7)  

4 Vas. Sofias, 3rd Floor, 10674 Athens, Greece  
Tel +30 210 7414400, Fax +30 210 7414449  

www.axiavg.com 

Οι κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο κ. Γιώργος Ζανιάς, πρόεδρος της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών και ο κ. Matthew Murray, Αναπληρωτής Βοηθός Γραμματέας για την 

Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, Γραμματεία 

Διεθνούς Εμπορίου. Ο κ. Ζανιάς υπογράμμισε τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, 

αλλά και τις θετικές προοπτικές των κρίσιμων ζητημάτων που ακολουθούν. Τόνισε επίσης 

τη σημαντική αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας, καθώς η Ελλάδα εκμεταλλεύεται τα 

ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε παραδοσιακούς τομείς (τουρισμός, ναυτιλία, 

παραγωγή - επεξεργασία τροφίμων, ενέργεια, γεωργία/υδατοκαλλιέργειες, λιανικό/ 

χονδρικό εμπόριο και διύλιση πετρελαίου) αλλά και σε αναδυόμενους τομείς (χημικά, 

τουριστική αγορά υψηλού εισοδήματος, δραστηριότητες ως κόμβος περιφερειακού 

διαμετακομιστικού εμπορίου, αγορά ακινήτων, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

υγείας και εξόρυξη ενέργειας). 

Στην ομιλία του ο κ. Murray αναφέρθηκε στους στενούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ 

των δύο χωρών και του αντίκτυπου που θα έχουν αυτοί στην ελληνική οικονομία. Ο κ. 

Murray δήλωσε ότι: “Χαίρομαι που είμαι σε θέση να επισημάνω ότι αυτή η ανοιχτή και 

εποικοδομητική προσέγγιση με, και προς, τις επιχειρήσεις βοήθησε την Ελλάδα να 

προσελκύσει νέες επενδύσεις από τις ΗΠΑ πρόσφατα. Κατά τους τελευταίους έξι μήνες 

μόνο, οι αμερικανικές εταιρίες IBM, Microsoft, Coca-Cola και Onex Technologies έχουν 

ανακοινώσει σημαντικά επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα τα οποία όπως λένε θα 

δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας”. 

 

Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd 

Η Axia Ventures Group (‘’AXIA’’) είναι μια ιδιωτική εταιρία παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις και 

θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές 

κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων 

που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με όλες 

τις σημαντικές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Οι υπηρεσίες της AXIA εστιάζουν 

κυρίως στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Η AXIA έχει παρουσία στη 

Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (Θυγατρική) και διατηρεί 

γραφείο αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Για περισσότερες πληροφορίες για την AXIA και τις 

υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.axiavg.com/   
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Επικοινωνία: 

Όμηρος Πισσαρίδης  Αλέξανδρος Αργυρός  
Γενικός Διευθυντής  Διευθύνων Σύμβουλος , Managing Director,  

Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής  
 Axia Ventures Group Ltd Axia Ventures Group Ltd 

Nicosia, Cyprus Athens, Greece 

Tel:+357 22 74 2000 Tel:+30 210 7414454 

Email:  omiros.pissarides@axiavg.com Email: alexandros.argyros@axiavg.com 
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