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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Προέδρου ΕΒΕΑ κας Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου ως ομιλήτριας σε 

Επενδυτικό Φόρουμ “Forinvest” στη Βαλένθια (9.3.2023) 

 

Το μεσημέρι της 9ης Μαρτίου, αφού αποδέχθηκε σχετική πρόσκληση μέσω Πρεσβείας Μαδρίτης, η 

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κα Σοφία Κουνενάκη 

Εφραίμογλου συμμετείχε ως ομιλήτρια σε κεντρικό πάνελ Επενδυτικού Φόρουμ “Forinvest” το οποίο 

έλαβε χώρα το διήμερο 8-9 Μαρτίου στο Εκθεσιακό Κέντρο της Βαλένθια – Feria Valencia (Hall 5). 

Διοργανωτές του Επενδυτικού Φόρουμ ήταν η Casa Mediterráneo (κρατική κοινοπραξία ισπανικού 

ΥΠΕΞ, ισπανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας-AECID, Αυτόνομης Κοινότητας 

Βαλένθια και των τοπικών Αρχών Βαλένθια, Benidorm και Alicante με σκοπό την προώθηση της 

ευρωμεσογειακής συνεργασίας) και το Εκθεσιακό Κέντρο Βαλένθια. Επενδυτικό Φόρουμ περιέλαβε 

εκθεσιακό σκέλος το οποίο κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της αίθουσας 5 του Εκθεσιακού Κέντρου, 

καθώς και 4-5 ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου έλαβαν χώρα πάνελ και ενημερωτικές 

ημερίδες-ομιλίες του συνεδριακού σκέλους του Φόρουμ. Υπογράφων μετέβη σε Βαλένθια 

αυθημερόν και συνόδευσε Πρόεδρο ΕΒΕΑ κατά την παραμονή της στο Φόρουμ και σε όλες τις 

συναντήσεις / επαφές που πραγματοποίησε σε πλαίσιο αυτού.   

Παρουσία στο Φόρουμ είχαν πολλοί τοπικοί κρατικοί, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί φορείς της 

Αυτόνομης Κοινότητας Βαλένθια αλλά και του Δήμου Alicante που ασχολούνται κυρίως με 

προσέλκυση επενδύσεων και χρηματοδοτήσεις σε κλάδους καινοτομίας, νεοφυών επιχειρήσεων και 

ψηφιακής οικονομίας (Οργανισμός Invest in Valencia, Alicante Investment Agency, Distrito Digital 

Generalitat Valenciana, Instituto Valenciano de Finanzas, Instituto de Crédito Oficial, Startup 

Valencia, Universidad Europea de Valencia, Universidad de Valencia – Facultat d´Economía και 

άλλοι), καθώς και πληθώρα τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων εθνικής 

αλλά και τοπικής εμβέλειας (Caixa Bank, Banco Santander, Banco Sabadell, Mapfre, Axa Seguros, 

Reale Seguros, Zurich Insurance, Keiretsu Fórum Business Angels κ.α.). Βασικός στόχος του 

Φόρουμ ήταν η προσέλκυση επενδυτικών  κεφαλαίων ιδιαίτερα στους τομείς καινοτομίας, ψηφιακής 

οικονομίας και νεοφυών επιχειρήσεων στην Αυτόνομη Κοινότητα της Βαλένθια, η οποία επιχειρεί να 

«τοποθετήσει» το τεχνολογικό της οικοσύστημα μεταξύ των σημαντικών τέτοιων ευρωπαϊκών 

οικοσυστημάτων, ανάλογης σημασίας με εκείνα της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης.        

Πρόεδρος ΕΒΕΑ μετείχε ως πρώτη ομιλήτρια σε πάνελ του συνεδριακού μέρους του Φόρουμ με 

τίτλο «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Μεσόγειο», το οποίο διηύθυνε ως συντονιστής ο Αναπληρωτής 

Διευθυντής της Casa Mediterráneo κ. Ignacio de Julián και στο οποίο συμμετείχαν επίσης οι 

ακόλουθοι: (α) κα Ειρήνη Γεωργαλλά, ως Μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Invest in Cyprus, (β) κ. Luis 

Rebelo De Sousa, Administrador Executivo του πορτογαλικού Οργανισμού Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Aicep και (γ) κ. Jorge Martin, Επικεφαλής Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων 

κρατικού Οργανισμού Business France που εδρεύει στην γαλλική Πρεσβεία στη Μαδρίτη. 

Συντονιστής συζήτησης απηύθυνε τρία βασικά ερωτήματα στους ομιλητές του πάνελ αναφορικά με: 

(α) τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις εκτιμήσεις τους για το 2023, (β) τις προοπτικές που 
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παρουσιάζει το ευρωμεσογειακό «οικοσύστημα» για επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδύσεις και 

(γ) τις πρωτοβουλίες εκάστης χώρας για ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Πρόεδρος 

ΕΒΕΑ παρέθεσε επικαιροποιημένα στοιχεία για τα μακροοικονομικά μεγέθη και τις θετικές εξελίξεις 

της ελληνικής οικονομίας, την εκρηκτική άνοδο των εξαγωγών και την εξαιρετικά υψηλή αύξηση των 

εισερχόμενων επενδύσεων τα τελευταία έτη, καθώς επίσης σχετικά με την βελτίωση που 

παρουσιάζει το προφίλ της χώρας όσον αφορά την φιλικότητα του επιχειρηματικού της 

περιβάλλοντος και την ελκυστικότητά της για ξένες επενδύσεις, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες που 

υφίστανται για χρηματοδοτήσεις επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών στην Ελλάδα από 

το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κινητοποίηση συνολικών κεφαλαίων της τάξεως των 

60 δισ. ευρώ. Κα Κουνενάκη Εφραίμογλου αναφέρθηκε επίσης στα φορολογικά και λοιπά 

επενδυτικά κίνητρα που παρέχει η Ελλάδα στους επενδυτές, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τις 

υψηλότατες εισροές ξένων επενδύσεων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων από 

μεγάλους διεθνείς Ομίλους. Πρόεδρος ΕΒΕΑ εστίασε κατά τις τοποθετήσεις της στη σημασία που 

έχει η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων 

και της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ευρωμεσογειακή ζώνη.  

Σημειώνεται ότι διοργανωτές, συγκεκριμένα κ.κ. Ignacio de Julián της Casa Mediterráneo και 

Alejandro Ortolá, Διευθυντής της Feria Valencia, συνόδευσαν Πρόεδρο ΕΒΕΑ καθ’ όλη την 

παραμονή της στο Φόρουμ και στο “networking lunch” που ακολούθησε στις 2 μ.μ., φέροντάς την 

σε επαφή με κρατικούς και επιχειρηματικούς τοπικούς φορείς, αλλά και επιχειρήσεις που μετείχαν 

στο Φόρουμ, με τις συζητήσεις να εστιάζουν σε τρόπους διμερούς αλλά και ευρύτερης πολυμερούς 

δικτύωσης με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών προς ανάπτυξη των νεοφυών τεχνολογικών 

επιχειρήσεων της Ελλάδας, της Ισπανίας και των άλλων συνεργαζόμενων μεσογειακών χωρών. 

Πρόεδρος ΕΒΕΑ είχε αμέσως μετά τη λήξη του πάνελ σύντομη συνάντηση με Πρόεδρο 

Επιμελητηρίου Βαλένθια κ. José Vicente Morata, με οποίο συζήτησε προοπτικές περαιτέρω 

ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο Επιμελητηρίων και ενεργοποίησης / αξιοποίησης παλαιότερου 

διμερούς μνημονίου μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων. Επίσης, πριν το πάνελ πραγματοποιήθηκε 

σύντομη συνάντηση γνωριμίας όλων των συμμετεχόντων σε αυτό με τον -εδρεύοντα στη Βαλένθια- 

κ. Vincent Ernoux, Συντονιστή του ευρωπαϊκού προγράμματος ENI CBC MED όσον αφορά τις χώρες 

της Δυτικής Μεσογείου. 

                      

  

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                      Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

