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«THE GREEKS ARE BACK»: ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η 2η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2022

THE

Η 2η Διάσκεψη «The Greeks are back»

θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2022,

στο Granà Hyatt Athens. Πρόκειται για πρωτοβουλία

GREEKS	που αΦ°Ρ0 στην οργάνωση ετήσιας διάσκεψης

ARE	^Bf      Ελλήνων - ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο

φ    BACK	εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν2022	συγκεκριμένες προτάσεις για την προσέλκυση ξένων

f λ .	επενδύσεων. Σύμφωνα με τος διοργανωτές,*#f ■ MAKING GREECE	,	„    Τι ,

■ ■ the INVESTMENT    οι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:

place το be	^ Να 5οθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να γνωρίσει

με άμεσο τρόπο πώς τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών αξιολογούν τις

πολιτικές της Ελλάδας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

2.	Να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών στην προσέλκυση

ξένων επενδύσεων, μέσω της γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων - ανώτερων

στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό.

3.	Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να κινητοποιήσει τους Έλληνες - ανώτερα

στελέχη του εξωτερικού, για να προωθήσουν την Ελλάδα στις εταιρείες τους ως

επενδυτικό προορισμό, εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία.

4.	Να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες - ανώτερα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών

στο εξωτερικό να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής στην πολιτεία, για να βελτιωθεί

η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, με παράλληλη

προσέλκυση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ίη Διάσκεψη της πρωτοβουλίας «The Greeks are back» πραγματοποιήθηκε στις

21 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 50 Ελλήνων - ανώτερων στελεχών από 40 και πλέον

μεγάλες εταιρείες, σε 12 χώρες του Κόσμου, οι δε προτάσεις τους συμπεριλήφθηκαν

στην έκθεση «Πρωτοβουλία για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία εστάλη

στην Κυβέρνηση», τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων και άλλους φορείς.
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