Οικονοµικό Φόρουµ Δελφών: Ο στρατηγικός
ρόλος των Ελληνοαµερικανικών οικονοµικών
σχέσεων

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνις Γεωργιάδης ανέδειξε τη σηµασία των
επενδύσεων των
εταιρειών Microsoft, Pfizer, CISCO, Digital
Realty, Deloitte και ΟΝΕΧ για την ανάπτυξη και
την απασχόληση, αλλά και τις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την
προσέλκυση νέων επενδύσεων.

ΗΓενική Διευθύντρια της Google για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρία Πέγκυ
Αντωνάκου, υπογράµµισε την καταλυτική σηµασία του ψηφιακού
µετασχηµατισµού ώστε να προετοιµαστεί η Ελλάδα για να προσελκύσει και να
υποστηρίξει τις νέες επενδύσεις.

ADVERTISING
Ο διευθύνων σύµβουλος της Mohegan Gaming & Entertainment κ. Μάριο
Κοντοµέρκος εξήγησε τα πλεονεκτήµατα που έχει η Ελλάδα και τα οποία την
καθιστούν κορυφαίο επενδυτικό προορισµό. Ο Κρίστιαν Χατζηµηνάς,
Πρόεδρος του Οµίλου EFA και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηµατιών, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην αµφίδροµη θετική επίπτωση που
έχουν οι διµερείς επενδύσεις µεταξύ Ελλάδος, ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερµανίας, αλλά
και µε χώρες της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου µε κέντρο τη χώρα
µας.
Από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός
Εσωτερικών, κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος παρακολουθεί στενά τα θέµατα
ανάπτυξης και επενδύσεων, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αναστροφής της
απαισιοδοξίας της επιχειρηµατικής κοινότητας, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει
νόηµα να µιλάµε για επιστροφή σε µια προ-Covid περίοδο, αλλά για
προετοιµασία για µια καινούργια εποχή µε νέα δεδοµένα.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις που προχώρησε η κυβέρνηση από την πρώτη ηµέρα µε στόχο
να καλλιεργήσει µια νέα κουλτούρα, φιλική προς τις επενδύσεις και τις διµερείς
συνεργασίες µέσω της διαφάνειας, της εφαρµογής των νόµων, αλλά
ταυτόχρονα µε µείωση της γραφειοκρατίας και µε ειδική µέριµνα να
θεραπεύονται αγκυλώσεις του παρελθόντος. Έκανε ειδική αναφορά στις
επενδύσεις της χώρας στα αµυντικά συστήµατα, τόσο από ΗΠΑ όσο και από
Ευρώπη, αλλά και σε επιτυχηµένες συνεργασίες σε µεγάλα έργα στην ενέργεια
και τον τουρισµό. Πέραν της αναφοράς του στο Ελληνικό, ο
κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις από ΗΠΑ,
Καναδά, Γερµανία και άλλες χώρες στην αιολική ενέργεια. Και αυτό πέραν των
συνεργασιών στον αγωγό φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης - Καβάλας και
σε άλλα εν εξελίξει έργα µε διµερείς συνεργασίες και µε χώρες της ευρύτερης
περιοχής.
Η γενική διευθύντρια της Google στην Ελλάδα, κυρία Πέγκυ
Αντωνάκου υποστήριξε ότι οι νέες επενδύσεις θα χρειαστούν ανθρώπινο
δυναµικό, το οποίο θα πρέπει να έχει προσόντα και γνώσεις για τη νέα
ψηφιακή εποχή. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της Ελλάδος είναι απαραίτητος
για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων. Μόνο το πέρασµα του
τουρισµού στη νέα ψηφιακή εποχή µπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά 4% και να
δηµιουργήσει 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η
Google έχει δώσει µεγάλη έµφαση στην ψηφιακή εκπαίδευση από την οποία
µπορούν να επωφεληθούν κλάδοι πέραν του εµπορίου, όπως για παράδειγµα
ο αγροτικό τοµέας. Μάλιστα παρουσίασε ένα βίντεο µιας επιτυχηµένης

προσπάθειας δύο αγροτών, οι οποίοι έµαθαν να φτιάχνουν πλατφόρµες και
εφαρµογές. Αυτό τους βοήθησε να βρουν αγροτικά χέρια και να δώσουν
δουλειά σε πολλούς άνεργους.
Ο διευθύνων σύµβουλος της αµερικανικής Mohegan Gaming &
Entertainment, κ. Μάριο Κοντοµέρκος, ανέδειξε τα πλεονεκτήµατα της Ελλάδος
ως κορυφαίου επενδυτικού προορισµού. Μεταξύ αυτών είναι το κλίµα και η
προσβασιµότητα καθώς επισκέπτες από 19 χώρες µπορούν να έρθουν στην
Αθήνα µε µία πτήση 2 ωρών και περίπου 30 εκατ. Τουρίστες επισκέπτονται την
χώρα µας ετησίως. Κι όλα αυτά πέραν των µεταρρυθµίσεων, της διαφάνειας
και της εµπιστοσύνης που εµπνέει σήµερα η χώρα. Επιπλέον δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στο ταλαντούχο εργατικό δυναµικό της Ελλάδας. Έφερε ως
παράδειγµα το ενδιαφέρον του δικού του οµίλου για να δείξει το ενδιαφέρον
ως ξένος και Αµερικανός επενδυτής για την Ελλάδα µε την υποβολή
προσφοράς για το καζίνο στο Ελληνικό.
Ο Πρόεδρος του Οµίλου EFA και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηµατιών, κ. Κρίστιαν Χατζηµηνάς έθιξε τους δύο βασικούς άξονες για
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας µέσω των επενδύσεων. Ο πρώτος
αφορά στο αυξανόµενο ενδιαφέρον των ήδη βασικών εµπορικών δεσµών της
Ελλάδας µε τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερµανία. Φέρνοντας ως παράδειγµα τον
όµιλο EFA Group έδειξε ότι η Ελλάδα µπορεί να γίνει κόµβος για επενδύσεις
στον αµυντικό τοµέα και ότι ελληνικές εταιρείες µπορούν να κατακτήσουν
µεγάλες αγορές του εξωτερικού. Ο δεύτερος άξονας, µιλώντας και ως
αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρηµατιών, στηρίζεται στον
στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος ώστε να επιτευχθούν συµφωνίες δυτικών
χωρών µε άλλες της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης.
Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Χαρίτσης έδωσε µεγάλη έµφαση
στην ανάγκη αναστροφής της αρνητικής ψυχολογίας µε τη δηµιουργία ενός
στρατηγικού πλάνου ενίσχυσης των υφιστάµενων επενδυτικών συνεργασιών
και την ανάπτυξη νέων µε χώρες της ευρύτερης περιοχής. Τόνισε τη στρατηγική
σηµασία των ΗΠΑ για την οικονοµική και πολιτική σταθερότητα στην περιοχή,
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις πολλές και επιτυχηµένες ελληνικές
επιχειρήσεις που εξάγουν ή και δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, µε αµοιβαία και
αµφίδροµα θετικά αποτελέσµατα και για τις δύο χώρες.
Τη συζήτηση συντόνισε ο γνωστός δικηγόρος και επίτιµος Πρόεδρος του
Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου κος Γιάννος Γραµµατίδης.
Πηγή: https://www.real.gr

